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Hodnoty tepelných odporov R (m2K/W) pôvodného a zateple-
ného muriva hovoria jednoznačne:

Pritom podľa STN 73 0540-2 je pre obnovované budovy mini-
málna hodnota RN = 2,0 (m2K/W), pre novostavby je to RN = 3,0. 
Od nového roku vstúpi do platnosti úprava tejto normy s tvrd-
šími podmienkami, takže s 8 cm polystyrénom sa môžeme 
nadobro rozlúčiť. Takže problém nie je v tom či vôbec zatepľo-
vať, ale v akej hrúbke izolácie, aby zateplením bytovky sa riešili 
úspory z dlhodobého hľadiska.

Ako je to s výskytom plesní

Ak si majitelia bytov vymenia pôvodné okná za kvalitnejšie 
plastové s izolačným dvojsklom, neodstránili zatiaľ rizikové 
miesta pre vznik plesní, ktoré sa vyskytujú predovšetkým nad 
oknami. V mnohých prípadoch ešte zhoršili vlhkostné pome-
ry v byte nedostatočným vetraním a podporili vznik plesní. 
Pôvodné vetranie infi ltráciou cez netesné drevené okná je 

nevyhnutné nahradiť intenzívnym krátkodobým vetraním. 

Problém s plesňami sa odstráni až kompletným zateplením 
strechy, fasády, sokla a ostení okien a dverí. Tak sa zabezpečí 
splnenie hygienického kritéria minimálnej povrchovej teploty 
na detailoch fasády. Obr. 1 ukazuje priebeh farebných izoterm 
(miesta s rovnakou teplotou) v kritických tepelných mostoch 
nad oknami a pod balkónom bez zateplenia.

Najkritickejšie sú miesta v bodoch 1 a 3, kde vychádza povr-
chová teplota jednoznačne nižšia ako normou určená hodnota 
13,1 °C a tým je splnený predp oklad vzniku plesní. Treba podo-
tknúť, že až panelová výstavba v 80-tych rokoch si poradila 
s takýmito tepelnými mostmi. Čo znamená, že niektoré detaily 
vo všetkých starších bytovkách sú tepelnými mostmi bez rea-
lizácie zatepľovacieho systému. Hovoríme stále o eliminovaní 
tepelných mostoch v kritických detailoch obvodového plášťa 
paneláku. Tým ale riešime stále iba jedno zo štyroch kritérií slo-
venskej normy.

Štyri kritéria

Slovenská norma STN 73 0540, ktorá je harmonizovaná s eu-
rópskymi normami, pozná štyri kritéria pri navrhovaní a posu-
dzovaní stavebných objektov alebo napríklad pri obnove byto-
vého domu:

NIEČO O ZATEPĽOVANÍ ALEBO OBNOVE BYTOVÉHO DOMU
„Našu bytovku netreba zatepľovať, máme dobrú tehlu...“

Bytovky postavené v 50-tych rokoch v konštrukčnom systéme T 11 až T 16 majú obvodové murivo 

z tehly v hrúbke 45 cm. Takéto murivo má nepochybne výborné akumulačné vlastnosti. Netuším však 

ako vznikol mýtus o všeobecne kvalitnom tehlovom múre, ktoré netreba zatepľovať. Od výstavby 

takýchto bytoviek uplynulo už veľa času a dnešné požiadavky na tepelno-technické kvality muriva sú 

diametrálne odlišné.

PÔVODNÉ MURIVO R = 0,55

ZATEPLENÉ 8 cm EPS R = 2,66

ZATEPLENÉ 10 cm EPS R = 3,1

Obr. 1
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1.  tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií:

navrhovaná konštrukcia musí mať lepší tepelný odpor ako je 
minimálna hodnota určená normou

2.  vlhkostný režim stien a strechy:

v navrhovaných konštrukciách nesmie kondenzovať vodná 
para, resp. norma predpisuje prípustné množstvo skondenzo-
vanej vodnej pary za rok

3.  hygienické kritérium dôležitých detailov:

posudzuje sa vnútorná povrchová teplota kritických detailov, 
tá musí byť bezpečne nad teplotou rizika vzniku plesni

4.  posúdenie energetického kritéria budovy:

zisťuje sa výpočtom merná potreba tepla na vykurovanie v zá-
vislosti od faktora tvaru budovy, norma predpisuje maximálne 
hodnoty, ktoré nesmú byť prekročené.

Nechcel by som čitateľa príliš zaťažovať odborným komentárom 
normy, ale domnievam sa, že investor by mal byť informovaný 
o princípoch návrhu zateplenia a o hlavných postupoch návrhu 
obnovy panelákov. V projekte by mali byť riešené rôzne detai-
ly od ktorých závisí celkový výsledok obnovy. Aby ich mohol 

zodpovedný projektant riešiť, mal by ich poznať. Naša projekcia 
disponuje s rôznymi detailmi rôznych panelových systémov. Na 
Obr. 2 sú kritické detaily zo stavebnej sústavy P 1.14, ktorá sa 
realizovala v pomerne veľkom množstve v 80-tych rokoch.

Zjednodušene o projekte

Všetky postupy a podmienky na zhotovenie „zatepľováku“, 
čiže vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému 

(v skratke KZS alebo anglicky ETICS) predpisuje norma STN 
73 2901. Táto norma predpisuje aj obsah projektovej dokumen-
tácie. Projektovanie je tímová práca vo všeobecnosti a platí to 
aj v tomto prípade. Hlavný projektant, ako partner s investo-
rom, musí koordinovať svojich kolegov vo všetkých potreb-
ných oblastiach – stavebné konštrukcie, stavebná fyzika, archi-
tektúra, statika, požiarna ochrana, rozpočet, elektroinštalácia. 
Fundovaný prístup skupiny projektantov predstavuje proces 
s niekoľkými zásadnými krokmi:

1.  monitoring jestvujúceho stavu (určenie konštrukčného 
typu, diagnostika konštrukcii...)

2.  tepelno-technické posúdeni e pôvodných konštrukcii 
3.  návrh hrúbok zateplenia jednotlivých konštrukcii a ich 

tepelno-technické posúdenie
4.  výpočet potreby tepla pred a po zateplení s predbež-

ným zatriedením do energetickej triedy a s vyčíslením 
percenta úspor po obnove 

5.  vyriešenie dôležitých detaily zateplenia (sokel, atika, 
nadpražie, strecha, prestupy...)

6.  rozpočtovanie nákladov na zateplenie fasády, strechy, 
opráv balkónov, lešenia, výmeny dažďových zvodov, 
bleskozvodov atď. 

Akú úsporu tepla môžeme dosiahnuť

Čím je bytovka staršia, tým logicky dosiahneme po zateplení 
väčšiu úsporu tepla na vykurovanie. Samozrejme za predpo-
kladu komplexnej obnovy bytovky, nestačí iba obaliť fasádu 
polystyrénom. Potrebné je už v projekte riešiť strechu, sokel, 
suterén, balkóny a loggie, dôležité je odstránenie statických 
(systémových) porúch, odstránenie vlhnutia suterénneho muri-
va atď. V takom prípade sme dosiahli v projektoch bytoviek zo 
60 až 70-tych rokoch úsporu tepla okolo 60 %. U bytovky kon-
štrukčného systému PS 82 z 80-tych rokoch vyšla úspora 21 %. 
To ešte stále vyhovuje podmienkam čerpania fi nancií od štátu.

Ako prevádzkovať (užívať) byt po obnove bytovky

Cieľom investície do obnovy bytovky je čo najväčšia úspora na 
vykurovaní a predĺženie životnosti budovy a jej technického 
vybavenia. Rozvody vody, kanalizácie a plynu sú takou istou 
časovanou bombou ako pôvodné výťahy. Ale rekonštrukcia 
technických zariadení a rozvodov by si zaslúžila možno samo-
statnú pozornosť. Komplexná obnova bytového domu nekončí 
ani výmenou okien ani zateplením. Záverečným krokom je 

vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovke a „prevádzko-

vý manuál“ pre všetkých užívateľov. Tým, že sa obnovou skva-
litní plášť bytovky, vzniká v každom byte úplne iná mikroklíma 
ako bola po starom. Takže úspech obnovy závisí od každého 
užívateľa ako bude užívať byt po novom – vetrať, používať ter-
mostatické hlavice radiátorov...

Vypracoval Ing. Jozef Kadlečík
autorizovaný stavebný inžinier

Obr. 2


