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Panelákové byty
Zrekonstruovat panelákový byt a hlav-
ně bytové jádro se v dnešní době roz-
hoduje stále více lidí. Hlavním důvodem
jsou nevzhledné umakartové stěny,
opotřebovaná koupelna a kuchyně, kte-
rá dnešnímu bydlení mladých lidí již ne-
vyhovuje. U starší generace je zase
hlavním důvodem spíše přání nahradit
vanu za sprchový kout.

Zeptali jsme se firmy 
VV VOCH s.r.o., která je

specialistou na bytová jádra:

�� „Co by jste poradili lidem, kteří
se rozhodli pro rekonstrukci v pane-
láku?“
�� Pro rekonstrukci panelákového bytu
by mělo platit jedno pravidlo: udělat vše
najednou, ne po částech!  Lidé se ně-
kdy bojí pustit do kompletní rekonstruk-
ce kvůli financím, ale pokud budou 
dělat úpravy postupně, zaplatí víc a vý-
sledek nebude rozhodně tak dobrý.

�� „Co všechno je tedy s rekonstruk-
cí spojené a na co nezapomenout?“
�� Rekonstrukce bytového jádra nezna-
mená jen rekonstrukce koupelny. Jsou
s tím spojené i příčky s kuchyní a před-
síní. Síla nových příček je větší než
stávající  umakart, a tak se jádro po-
souvá na úkor jiné místnosti. Je tedy 

lépe řešit například i podlahovou krytinu
v kuchyni, předsíni. Dále je s rekons-
trukcí spojená kompletní nová elektro-
instalace, vodoinstalace a odpady, 
obklad mezi kuch. linkou, malba, dveře.
Nejdůležitější je asi koordinace všech
řemesel. Pokud se majitel bytu roz-
hodne s rekonstrukcí začít sám, mnoh-
dy narazí právě v tomto směru. Re-
konstrukce se mu potom protáhne na
zbytečně dlouhou dobu.

�� „Co tedy nabízíte zákazníkům vy ,
jako specializovaná firma?“
�� Naše firma upřednostňuje hlavně
osobní přístup k zákazníkovi. Zjistíme
potřeby zákazníka, co od nového oče-
kává, jaké má požadavky. Také je

hodně důležitý typ zákazníka. Zda je to
již starší člověk nebo mladý. Zda celko-
vou rekonstrukci a nebo jen koupelnu či
kuchyni navrhnout v klasickém stylu ne-
bo modernu. V každém případě se sna-
žíme zákazníkovi najít nejlepší variantu
řešení a hlavně následně poradit ve vy-
bavení. Stále totiž platí pravidlo, že 
nejsme tak bohatí, abychom si mohli
kupovat levné věci. 

�� „No a pokud dojde ke shodě?“
�� Můžeme začít se samotnou rekons-
trukcí. Samozřejmě zákazník dostane
nejdříve cenovou kalkulaci, provedeme
osobní zaměření a podepisuje se
Smlouva o dílo, kde je přesně uvedený
termín zahájení a dokončení.  Provádí-
me veškeré práce od demontáže, úkli-
du, rozvodů, stavební práce až po vy-
bavení koupelny, kuchyňské linky,
předsíně, obývacího pokoje.  Veškeré
práce řídí a koordinuje stavební dozor. 

�� „Takže nabízíte kompletní služby?“
�� Ano nabízíme. A tohle právě lidi
rádi využijí, že nemusí již chodit na  dal-
ší schůzky jinam. Navrhneme zákazní-
kovi jak koupelnu, kuchyni, tak i vestav-
nou skříň, obývací prostor. Prostě třeba
i celý interiér. Ale netýká se to jen re-
konstrukce bytových jader. Může to být
rekonstrukce rod. domku nebo zařízení
nového. Je spousta lidí, kteří si nechají
postavit rod. domek a potřebují ho jen
dovybavit. Tak od toho jsme tady také.

Kdo se rozhoduje pro zařízení nebo rekonstrukci
bytu, často požaduje kompletní služby

Do zařizování nebo rekonstrukce se pouštíme obvykle jen několikrát za
život. Nemáme tedy potřebné zkušenosti. Navíc představa malování
či stěhování spouští už dopředu lavinu negativních emocí a nákup by�
jen jediného kusu nábytku nás kromě peněz stojí i hodiny obcházení 
nejrůznějších obchodů. O dohadování s partnerem nebo zbytkem rodiny
ani nemluvně. Jedním z řešení je obrátit se na odborníky, kteří vám 
navrhnou nejlepší řešení  a získáte tak kompletní radu nejen se stavební
části, ale i se zařízením. Grafický a cenový návrh je v dnešní době již 
samozřejmostí.


