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Revitalizace obvodového pláště - podklady 
 
Pro hlasování byly vybrány dvě varianty, které při anketním šetření v prosinci 2020 získaly nejvyšší 
počet hlasů, tj. Varianta B a Varianta C; 
 
Základní parametry jednotlivých variant: 
 
Varianta B – celkové odhadované náklady: 45 000 000 Kč 

▪ Rekonstrukce a zasklení lodžií 

▪ Bude zachována stávající velikost lodžie  

▪ Bude provedena celková rekonstrukce (přeteplení) obvodového pláště 

▪ Předpokládaná velikost přijatého úvěru: 31 000 000 Kč 

▪ Délka splácení úvěru (podíl splátky na příspěvku do FO: 80%): 9 let 

 

Varianta C – celkové náklady: 72 000 000 Kč 

▪ Rekonstrukce a zasklení lodžií 

▪ Lodžie bude rozšířena (prodloužena) o 1m směrem vně obvodového pláště 

▪ Bude provedena celková rekonstrukce (přeteplení) obvodového pláště 

▪ Předpokládaná velkost přijatého úvěru max.: 55 000 000 Kč 

▪ Délka splácení úvěru (podíl splátky na příspěvku do FO: 80%): 20 let 

 
Pozn.: uvedené parametry nejsou konečné a mohou se lišit podle finální nabídky zhotovitelů (ceny 
mohou být navýšeny s ohledem na předpokládaný vývoj cen stavebních materiálů a prací)   
 

Doplňující informace: 
 
Záměr rekonstrukce obvodového pláště pramení z celkového současného stavu a dlouhodobé 
diskuse na dané téma, jež v rámci BD a SVJ probíhá (vč. prezentace projektu v září roku 2020). 
Stávající zateplení bylo provedeno v r. 2002, je tedy téměř 20 let staré a bylo provedeno v rozsahu, 
který již neodpovídá současným technicko-ekonomickým standardům (zejména ekonomické 
návratnosti zateplení). Ač není současný stav venkovní fasády a lodžií přímo kritický, 
ve střednědobém horizontu bude vyžadovat opravu a rekonstrukci ve svém celkovém rozsahu, 
tak jak bylo již opakovaně komunikováno na členských schůzích BD a shromážděních vlastníků 
SV Cafourkova. 
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Zpráva o stavu lodžií a obvodového pláště z r. 2017: 
 

http://www.cafourkova.cz/sites/default/files/cafourkova-prohlidka_fasad_a_lodzii.pdf 
 
Časté dotazy a odpovědi spojené s projektem: 
 

http://www.cafourkova.cz/sites/default/files/faq_-_anketa_0.pdf 
 

 
Způsob financování: 

Pro Varianty B a C je potřeba využít externí financování (tj. bankovní úvěr), splácení tohoto 
úvěru bude probíhat z pravidelného měsíčního příspěvku do fondu oprav. Ten je dostatečný 
pro splácení u všech nabízených variant (přičemž stále zbyde částka na běžné opravy 
a rekonstrukce bytového domu). Plánované vlastní zdroje, jež SVJ do projektu vloží, 
jsou kalkulovány v rozsahu 10-15 mil Kč (podle výše aktuálního zůstatku fondu oprav v době 
realizace). Tyto zdroje jsou zároveň dostatečné i pro realizování projektu kotelny, který nyní 
probíhá.  
 
 

Předpokládané datum realizace: 2022 – je velmi otevřené kvůli možným omezením v souvislosti 
s výskytem onemocnění COVID-19 
 
 

Popis jednotlivých úprav 
 
Rekonstrukce a zasklení lodžií: 
 
▪ Lodžie bude ve spodní části opatřena pevným skleněným zábradlím z mléčného skla, v horní 

části otevíracím (zašupovacím) systémem jednotlivých skleněných dílců (standardní řešení 
balkónového zasklení); 

▪ Lodžie bude opatřena novou dlažbou, přičemž bude provedena výměna původních 
hydroizolačních vrstev; 

 

 
Ilustrační foto: 

http://www.cafourkova.cz/sites/default/files/cafourkova-prohlidka_fasad_a_lodzii.pdf
http://www.cafourkova.cz/sites/default/files/faq_-_anketa_0.pdf
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Rekonstrukce obvodového pláště: 
 
▪ Dojde k odstranění stávající omítky a celého zateplení; 
▪ Na panelový poklad se instaluje nová izolace o tloušťce 15 cm z minerální vaty; 
▪ Bude nanesena nová finální omítka a nový nátěr; 
▪ Při této rekonstrukci dojde rovněž k výměně hydroizolace v okolí oken;  
▪ Podle potřeby dojde k vyzdění prostoru mezi okny obývacího a prostředního pokoje 
▪ Nad okenní rámy budou instalovány kazety na umístění venkovních žaluzií (žaluzie instalovány 

nebudou); 
 
 
Zvětšení lodžií: 
 
▪ Prodloužení lodžie o jeden metr směrem vně obvodového pláště; 
▪ Prodloužení bude vyhotoveno z betonových prefabrikátů, jež budou nasazeny na stávající 

panely, zároveň bude zakotveno do země skrze betonový základ; 
▪ Po stranách bude prodloužení zkoseno (hledisko světelnosti zbývajících oken v bytě); 
▪ Prodloužená lodžie bude ve spodní části opatřena pevným skleněným zábradlím z mléčného 

skla, v horní části otevíracím (zašupovacím) systémem jednotlivých skleněných dílců (standardní 
řešení balkónového zasklení); 

▪ Lodžie bude opatřena novou dlažbou, přičemž bude provedena výměna původních 
hydroizolačních vrstev; 

▪  
Pozn. - Poslední uvedené body jsou totožné s rekonstrukcí lodžie 
 
 

 
Vizualizace – zvětšení lodžií (celek Cafourkova) 

 

 


