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Jak upravovat panelové domy 
 
Přednáška pořádaná ČKAIT v rámci doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno ve středu dne 
26. 2. 2020 ve Stavebním poradenském centru. 

Přednášející:  Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Petráš, Ph.D., ČKAIT 

Časy konání: 12:00–12:45 hod. a 14:00–14:45 hod. 

 

Panelové domy v roce 2020 a jejich stavebně technické a ekologické 
úpravy  

 
 

Otázky, na něž se budeme snažit na semináři odpovědět  

Co je panelák a proč se jím zabýváme. 

Obvyklé požadavky na úpravy panelových domů.  

Ekologické úpravy panelových domů – zelené a pochozí střechy, voltaika, zateplení. 

Co je a není možné – nesprávné a nevhodné úpravy panelových domů. 

Co potřebujete znát a co úředně vyřídit pro opravu bytu nebo celého panelového domu. 

 
 

Anotace: 

Panelové domy představují v naší republice velkou část staveb pro bydlení. Byly stavěny od padesátých 
let 20. století a jejich výstavba byla ukončena po změně společenských poměrů na začátku let 
devadesátých. Jednotlivé domy i celá sídliště se liší nejen podle svého stáří a technického provedení, 
ale také podle svého umístění.  

I přes své nejméně třicetileté stáří, panelové domy v našich městech a obcích celkem dobře slouží. Aby 
mohly sloužit i nadále, provádíme na nich různé opravy a úpravy. A právě možnostem uvedených 
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úprav, technickým a právním požadavkům, ale i nedostatkům a poruchám těchto staveb, je věnován 
náš seminář pořádaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 

Přednášky jsou pořádány v rámci Stavebního veletrhu Brno 2020 a určeny odborné i laické veřejnosti, 
majitelům bytů, společenství vlastníků, bytovým družstvům dalším subjektům, které se setkávají se 
starší panelovou výstavbou.  
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