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 Právní předpisy ve výstavbě 

 Stavební technologie a provádění staveb 

 Nové stavební materiály a výrobky pro stavby 

 Provoz a udržování střech 

 Vady staveb 

 Energetika budov a snižování jejich energetické 
náročnosti 

 Kvalita vnitřního prostředí  
(plísně, chemické znečištění, alergeny, výběr materiálů) 

 Autorizace ve výstavbě, oprávněné osoby 
pro navrhování, provádění a kontrolu staveb 

 
 

 
 

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM 2017 
 

 Co musím projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? 

 Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení? 

 Kdo vypracuje projektovou dokumentaci? 

 Kdo je oprávněn provádět stavbu? 

 Co musí obsahovat smlouva o dílo? 

 Jaký je rozdíl mezi stavebním, technickým a autorským dozorem? 

 Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? 

 Má stavebník nějaké povinnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (na střeše)?  

 

 Nejvhodnější způsob vytápění rodinného domu? 

 Jak využít netradiční zdroje energie? 

 Co znamená pasivní dům? 

 Je dům s téměř nulovou spotřebou energie reálný? 

 Kdo vypracuje průkaz energetické náročnosti (štítek)?  

 Co říká energetický štítek (průkaz energetické náročnosti budovy)?  

 Jaký vliv má orientace stavby ke světovým stranám? 

 Co je rekuperace? 



Novinka 2017 

 Je běžné sesedání srubu?  

 Jak řešit topení ve srubu? 

 Jak odizolovat dřevostavbu? 

 Jsou možné dodatečné změny umístění oken a dveří ve srubu? 

 Jak vyměnit uhnilý trám v roubence? 

 

 Jak postupovat při rekonstrukci domu? 

 Co neopomenout při půdní vestavbě? 

 Jak předejít plísním při zateplení a výměně oken? 

 Jak opravit plochou střechu? 

 Výměna střešní krytiny v památkové zóně? 

 Jsou zakotveny požadavky na střechy a výrobky do nich zabudovávané v právních předpisech a normách?  

 Musí být součástí střešního pláště parozábrana? 

 Jak dodatečně zateplovat? 

 Co to je zateplovací systém? 

 Kde lze použít lehké obvodové pláště? 

 Co s dešťovou vodou? 

 Jak odvětrat prostor s plynovým spotřebičem? 

 Jak předejít plísním v bytě?  


