
 

 

 
 
Dobrý den, 
 
 
             Vážení majitelé bytových jednotek domu ul. Mladoboleslavská 3280-3285 v Mělníku,  
  
 
             na základě poptávky vašeho předsednictva a zpracované projektové dokumentace 
společností JD-Stavební inženýrství, s.r.o., Nová 209, 276 01 Mělník jsme pro Vás připravili 
cenovou kalkulaci na revitalizaci obvodového pláště vašeho domu, která v jednotlivých bodech 
přehledně popisuje rozsah stavebních prací. Ve stručnosti se jedná o zateplení obvodových stěn 
s aplikací finální probarvené omítky dle vašeho přání, rekonstrukci podlah lodžií s novou 
nášlapnou vrstvou keramickou dlažbou, výměna stávajících zábradlí za nové hliníkové s výplní 
bezpečnostním sklem mléčným, případně dle vašeho přání uzavření lodžií novým zasklívacím 
systémem bezrámovým. 
 
             Jsme rodinná firma z Roudnice nad Labem, zabývající se revitalizací panelových a 
bytových domů na klíč od roku 2009, ale i technologií zateplení kontaktního či provětrávaného na 
novostavbách obytných souborů. Firma byla založena na základě dlouholetých zkušeností jejího 
jediného jednatele a majitele Ing. Jiřího Lhoty, působícího v tomto oboru již od roku 1999. 
Montáže provádíme vlastními montážníky, pracujícími v oboru také několik let, takže je zajištěna 
odpovídající kvalita prováděných prací ke spokojenosti zákazníka. Níže uvádíme několik objektů 
realizovaných námi přímo ve vašem městě. 
 
             Pro zateplení vašeho objektu jsme navrhli certifikovaný zateplovací systém výrobce 
BAUMIT, který zaujímá z hlediska našeho trhu rozhodující podíl, a tím při zachování kvality svých 
výrobků nabízí i rozumné finanční relace pro zákazníka. Je počítáno s izolantem EPS GW tl. 
140mm ( šedý polystyren ), který vykazuje o 20% menší součinitel tepelné vodivosti než EPS-F ( 
bílý polystyren ) či minerální izolant ( minerální vata ) a navíc koresponduje s charakterem vašeho 
objektu. Váš dům je postaven v rámci modulové panelové výstavby z železobetonových panelů na 
bázi cementu, a tím je již dnes značně omezena jeho difuzní otevřenost, tzn. koresponduje 
s navrženým izolantem. Minerální izolant má u panelové výstavby smysl pouze v případě 
požadavků na požární bezpečnost, což Váš případ není, jelikož požární výška objektu je menší 
než 12m ( počítáno k podlaze posledního podlaží ). Minerální izolant z hlediska difuzní otevřenosti 
má smysl použít u objektů postavených na bázi keramického střepu ( pálené cihelné výrobky ), 
které tzv. dýchají, a to současně za použití více difuzně otevřených omítek. Proti minerálnímu 
izolantu hovoří i finanční relace na jeho pořízení, je dražší cca o 60%.  
 
             Hlavním cílem zateplení budov je samozřejmě snížení jejich energetické náročnosti, 
zvláště v případě neustále rostoucích cen energií, ale také neméně důležitým faktem je ochrana 
stávajícího obvodového pláště budovy před negativním vlivem změn počasí. Jednak srážková 
voda vniká do stávajících spár mezi panely, kdy asfaltová zálivka již po delší čas neplní svou 
funkci a dochází k degradaci vnitřní výztuže v oblasti styků panelů, zateplení současně eliminuje 
dilatační posuny konstrukce v závislosti na teplotních změnách, které způsobují opět degradaci 
konstrukce v oblasti spojů panelů, což např. vidíte v podobě prasklin v místě křížových styků 
lodžiových panelů, místo kde opět zatéká voda a degraduje výztuž. Stručně řečeno zateplení 
obvodového pláště budovy zároveň prodlužuje životnost budovy i po stránce statické. 
 



 

 

       
        Závěrem níže uvádíme seznam realizovaných staveb na Mělníku a připojujeme elektronickou 
prezentaci firmy.  
 
 
Realizované zakázky Mělník: 
 
1.Pražská 2614-2615, revitalizace a zateplení podloubí 1.N.P., realizace 2020 
2.Veslařská 3252-3253-3254, zateplení fasády a revitalizace lodžií, realizace 2019 
3.Pražská 2614-2615, revitalizace lodžií, realizace 2019 
4.Dukelská 2507-2508, zateplení fasády, revitalizace balkónů, realizace 2018 
5.Fr.Kriegela 2885, revitalizace lodžií, realizace 2018 
6.Veslařská 3265-3266-3267, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2017 
7.Veslařská 3252-3253-3254-3255, zateplení fasády, realizace 2017 
8.Pražská 2643-2644-2645, zateplení fasády, realizace 2017 
9.Tyršova 2616-2617, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2016 
10.Slovany 2804-2805, zateplení fasády, realizace 2016 
11.Slovany 2754-2755, zateplení fasády a střechy, realizace 2015 
12.Veslařská 3255, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2015 
13.Kosmonautů 3016, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2014 
14.Nová 222, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2014 
15.Sportovní 2719-2720, zábradlí lodžií, oprava fasády, realizace 2014 
16.Kosmonautů 2843-2844, zateplení fasády a střechy, revitalizace lodžií, realizace 2014 
17.Pod Vrchem 2986-2987-2988, revitalizace lodžií, oprava fasády, realizace 2014 
18.Kokořínská 589-590-591-592-593-594, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2013 
19.Slovany 2750-2751, zateplení fasády a střechy, realizace 2013 
20.Studentská 2482-2483-2484, zateplení fasády, revitalizace balkónů, realizace 2012 
21.Revoluční 2491-2492, zateplení fasády, revitalizace balkónů, realizace 2012 
22.Kosmonautů 3017, zateplení fasády, revitalizace lodžií, realizace 2012 
 
 
 
 
 
S úctou 
 
 
 
Ing. Jiří Lhota 
STAVOREVITA s.r.o. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                           


