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Přestavělovi koupili dům
Přestavělovi jsou mladá rodina.
Pan Přestavěl vyvíjí webové
aplikace, paní Přestavělová je účetní
v mezinárodní firmě. Mají dceru
Elišku, která chodí do školky, a druhé
dítě se narodí za několik měsíců.
Přestavělovi bydlí v podnájmu
v bytě a po dlouhém vybírání koupili
na hypotéku rodinný domek na kraji
města. Vybírali hlavně podle místa.
Hromadnou dopravou se rychle
dostanou do centra a pan Přestavěl
to má asi 20 minut do práce bez
přestupování. Ve čtvrti je klid a děti se
nemusí bát hrát si venku.
Domek byl postavený v roce 1932,
předchozí majitelé ho přestavěli
v 80. letech minulého století, v té době
přibyla na zahradě také garáž. Domek
je ve skutečnosti polovina dvojdomku,
je částečně podsklepený, v přízemí má
hlavní obytné místnosti, koupelnu
a záchod, v podkroví ložnici a půdu.
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Než se do domu nastěhují, bude
potřeba důkladná přestavba. Předchozí
majitelé dům už řadu let neopravovali
a do střechy zatéká. Budou se také
měnit dispozice místností a celý dům se
tepelně zaizoluje. Nastěhovat se chtějí
co nejdříve, aby nemuseli platit nájem
za byt a zároveň hypotéku, ale raději
počkají, až bude dům opravdu hotový.
Pan Přestavěl říká: „Svépomocí
stavět nechci, buď necháme dům
postavit jednou firmou, nebo celou
stavbu rozdělíme na několik částí. Ale
celý den sedím u počítače, tak bych si
chtěl některé jednodušší práce udělat
sám, abych si o víkendu pročistil hlavu.“
Dům má užitnou plochu 150 m2
a zastavěnou 100 m2. Přestavělovi
mají na rekonstrukci domu 3 miliony
korun, ale rádi by ho zrekonstruovali
za 2,5 milionu, zbytek je rezerva.
Doufají, že tyto peníze nepoužijí
a zbyde na úpravy zanedbané zahrady.

Volbou rekonstrukce stávajícího domu získáte moderní a po všech stránkách praktické místo pro bydlení. Místo, které je dobře dostupné hromadnou dopravou, nachází se v lokalitě, která už je zabydlená a domy i stromy kolem stojí desítky let. Blízko je škola, školka, obchody i pošta. Pro novostavbu musíte většinou zvolit pozemek
na kraji města. Ten je často dostupný jen autem a do školy, školky nebo na nákup
to máte daleko. Dopravní dostupnost bydlení řeší hlavně maminky s malými dětmi.
Výhodou stávajících domů je také fakt, že jsou napojeny na rozvody inženýrských
sítí. V ulici i přímo v domě už je zavedená voda, kanalizace, elektřina, plyn a telefon. Nemusíte se zabývat složitými jednáními s úřady a zjišťováním, zda vám povolí
žumpu nebo čističku. Takové řízení totiž může trvat rok i více.
Z hlediska investice se vám vyplatí spíše rekonstruovat dům ve větším městě.
Ten bude mít po rekonstrukci stejnou nebo vyšší hodnotu než prostý součet ceny
starého domu a nákladů na přestavbu. Oproti tomu na vesnici se snadno stane, že
dům neprodáte ani za peníze, které jste do něj investovali.
Starým domem získáte i prvek romantiky, často je to stavba, která stojí už
50 a více let a není tak uniformní jako domy nové. Zároveň má své závady, jejichž
oprava vyžaduje vysoké investice. Jsou to například vlhkost, trhliny ve zdech nebo
mělké základy.

Dojdete pěšky všude,
kam potřebujete?
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Situací, ve kterých se k rekonstrukci staršího domu dostanete,
může být několik. Často starý dům zdědíte, nebo v něm už
nějakou dobu žijete a chcete ho zmodernizovat. Situace směřující k rekonstrukci domu nastává také v případě, že chcete
bydlet na nějakém konkrétním místě, třeba v centru města
nebo ve starší zástavbě, a dům kupujete. Starších domů je
na prodej celá řada, stačí vybrat ten správný.

PRVNÍ OTÁZKY

tip

Proč má smysl dům rekonstruovat

Výhodou staršího domu je, že v něm většinou můžete hned bydlet. Často v něm
žil předchozí majitel, a tak je možné se nejprve nastěhovat a případnou rekonstrukci řešit později. Podstoupíte tím ale určité nepohodlí a také zkoušku mezilidských
vztahů při bydlení ve stísněném prostoru. Na bydlení a rekonstrukci nad hlavou se
podíváme v dalším textu.
Starší domy stojí často na menším pozemku, než se požaduje pro novostavby.
Někdo může vnímat malý pozemek jako nevýhodu, ale ne každý se chce zabývat
obhospodařováním rozsáhlé zahrady. Leckomu stačí jeden záhonek a dvorek, kde
si může dát kávu s přáteli.
Proč se vůbec rekonstrukcí staršího domu zabývat a nenechat ho tak, jak je?
Z technického hlediska dům zastarává, vodovodní potrubí zaroste vodním kamenem, kanalizace netěsní jako dříve. Elektřina vypadne vždycky, když zapnete rychlovarnou konvici a mikrovlnku najednou. Na zdech se tvoří plíseň. Roční účet za topení horentně roste a omítka opadává. Dům chcete mít zevnitř i zvenku pěkný, jako
mají sousedé, ne omšelý a studený. Rádi byste také obydlili dosud nevyužívanou
půdu, kam se určitě vejde ještě jedna nebo dvě ložnice. To všechno jsou důvody pro
přestavbu rodinného domu, často i velmi radikální.
Opačným extrémem je, že dům zbouráte a postavíte místo něj nový. Často se ale
majitelé snaží starý dům zachovat do posledního okamžiku, a to i v případě, že by
si kvůli svému technickému stavu demolici zasloužil. Může to být citovou vazbou
ke starému domu nebo pocitem, že když už něco stojí, tak přece bude daleko dražší
to zbourat a znovu postavit.

Shrnutí
Hlavní výhody rekonstrukce domu:
• dobré umístění vzhledem k hromadné dopravě, škole, školce,
• zabydlená lokalita v zástavbě se vzrostlými stromy,
• možnost nastěhování ihned, pokud si vyberete dům, kde dosud někdo
bydlel,
• napojení na rozvody vody, kanalizace, elektřiny nebo plynu.
Hlavní nevýhody rekonstrukce domu:
• technické poruchy, trhliny, vlhkost,
• nevhodné dispozice místností,
• riziková investice na malém městě nebo vesnici, za nákup a rekonstrukci
dáte víc peněz, než kolik bude jeho tržní cena.
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Cenu nejvíce ovlivňuje velikost domu a rozsah, v jakém chcete dům opravovat. Buď
provedete jen částečné úpravy, nebo se rozhodnete dům zrekonstruovat tak, aby
se v něm dalo alespoň 30 let bez dalších přestaveb bydlet. Tedy aby se dalšími úpravami musela zabývat až příští generace. Aby se v domě dalo bez špíny a stavebního prachu bydlet dlouhé roky, je třeba provést kompletní rekonstrukci, po které
z původního domu zůstanou prakticky jen obvodové zdi a stropní trámy, všechno
ostatní bude nové.

Hlavní faktory ovlivňující cenu rekonstrukce
Velikost domu
Je jasné, že maličký domek se bude rekonstruovat mnohem
jednodušeji než rozsáhlá vila. Většina domů se naštěstí velikostí pohybuje někde
uprostřed. Stavěly se tak, aby v nich bydlela jedna rodina. Takovými domy se nyní
budeme zabývat.
Vystačíte si s kuchyňskou linkou za 80 000 Kč, nebo do ní
Nároky na komfort
investujete půl milionu? Bude v koupelně stát plastová vana, nebo vířivka? Obložíte dům kamenem? Budou okna plastová, nebo dřevohliníková? Pořídíte si solární
ohřev teplé vody, tepelné čerpadlo, a to vše ovládané přes mobil? Rozsah ceny
vnitřního vybavení a technologií, které v domě použijete, je velmi velký a pořizovací
cenu domu dokáže i zdvojnásobit.
Poruchy v domě Jsou to nejčastěji vlhkost a trhliny. Mohly je způsobit nekvalitní
postupy při stavbě domu, dosloužilé izolace proti vlhkosti, prasklý okap, stavba tunelu či rušné silnice v sousedství nebo některý z mnoha dalších vlivů. Když se spokojíte s tím, že sklep zkrátka vlhký bude a uděláte alespoň částečná protiopatření,
například dům podříznete pod podlahou přízemí, budou potřebné investice daleko
nižší. Podobné je to u statických trhlin.
Dosáhnout rekonstrukcí kvalit pasivních domů, o kterých slyšíÚspory energií
te všude kolem, je ideál nejednoho majitele. Taková opatření jsou zároveň velmi
drahá, a proto je třeba najít rovnováhu, kdy se vám to ještě vyplatí, a kdy už se
investice do lepších izolací nevrátí. Řešením může být i o něco méně zaizolovaný
nízkoenergetický dům.
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2

Jedna z prvních otázek, kterou si jako majitel(ka) nemovitosti
položíte, zní: Kolik to všechno vlastně bude stát? Na rozdíl
od novostavby se dá cena rekonstrukce velmi těžko
odhadnout, pokusíme se tedy výsledné ceně alespoň přiblížit.

PRVNÍ OTÁZKY

tip

Kolik stojí rekonstrukce

Jak zjistit cenu
Zjistit cenu před tím, než budete mít připravený projekt domu, se vám podaří jen
velmi orientačně. Pro výpočet jsou podstatné následující nástroje:
Každý rok se určuje pro Českou republiku průměrná cena
Obestavěný prostor
stavby podle statistik už postavených staveb. Pro rodinné domy je to přibližně
5000 Kč za 1 m3 obestavěného prostoru (cenové ukazatele 2014). Obestavěný prostor domu je objem celého domu včetně půdy, všech pater i sklepa.
Stavebnímu inženýrovi nebo architektovi popíšete plánovaný
Odborný odhad
rozsah rekonstrukce a on ze zkušeností s podobně velkými stavbami odhadne, kolik bude rekonstrukce stát. Je to metoda, která není založená na konkrétních výpočtech, ale na citu pro stavby a na zkušenosti. Výsledek je velmi hrubý, v řádech
stovek tisíc a milionů. Výhodou odborného odhadu je, že je častokrát blízký realitě.
Přesnější výpočtovou metodou stanovení ceny domu je
Předběžný rozpočet
rozpočet od rozpočtáře. Platí pravidlo, že čím přesnější podklady od vás rozpočtář
dostane, tím přesnější bude odhad ceny. Proto když k rozpočtáři půjdete, je dobré
mít v ruce alespoň nějaké výkresy, od studie po podrobný projekt pro stavbu. Záleží
na tom, v jaké fázi přípravy stavby se nacházíte. Rozpočet podle hotového projektu
využijete i pro cenové nabídky stavebních firem.
Jakmile budete mít projekt rekonstrukce, můžete
Nabídka od stavební firmy
si nechat vypracovat nabídku přímo od stavební firmy. Pokud chcete mít srovnání
nabídek více firem, nechte si nejprve zpracovat položkový rozpočet od nezávislého
rozpočtáře, a ten pak můžete srovnat s jednotlivými nabídkami. Srovnání ale není
příliš přesné, protože každá firma bude mít ve svém rozpočtu trochu jiné práce
a materiály.
I s veškerou podrobností projektu firma nedokáže odhadnout cenu stavby přesně,
do konstrukcí nevidí, a tak se může cena stavby zvýšit například tím, že se odhalí
narušené nosné stěny nebo je třeba zbourat poškozený komín, s čímž se předem
nepočítalo.

Rekonstrukce není jen samotný dům
Cena rekonstrukce se úplně přesně odhadnout nedá. Podle zkušeností se obvykle
cena celkové rekonstrukce rodinného domu o rozměrech 10 × 10 m s malým sklípkem, přízemím a podkrovím pohybuje mezi 1 500 000 a 3 000 000 Kč (platí pro
rok 2014). Proto je dobré už před přípravou projektu vědět, kolik peněz můžete
do stavby investovat, aby s tím projektant počítal a mohl vás upozornit, pokud začne být stavba příliš nákladná. Počítejte také s rezervou alespoň 20 % z ceny stavby
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Příklad: Odhad ceny

Podzemní část
Nadzemní část
Střecha

PRVNÍ OTÁZKY

Dům je 8 m široký a 10 m dlouhý. Sklep sahá do hloubky 2 m, střecha začíná
5 m nad terénem a ke hřebeni má 4 m. Základní rozměry domu pomohou
odhadnout cenu.
8 × 10 × 2 = 160 m3
8 × 10 × 5 = 400 m3
1/2 × 8 × 4 × 10 = 160 m3

__________________________________________________________________

Celkem obestavěný prostor
Cena za 1 m3		
Cena domu bez DPH

= 720 m3
= 5 000 Kč
= 3 600 000 Kč

Tento výpočet je určený pro novostavby, ale cena novostavby a rekonstrukce se příliš neliší. Stačí počítat
z hrubých rozměrů stavby, výpočet
je velmi orientační a koncová cena
může být té skutečné hlavně díky
volnému trhu velmi vzdálena.

na neočekávané výdaje. Ty mohou být způsobeny například neplánovaným bouráním komína nebo ztrouchnivělými trámy.
Skoro u každé stavby platí: Když se začne bourat,
zbourá se toho daleko víc, než s čím jste počítali na začátku.
Nezapomeňte, že dům není jen samotná budova, často musíte postavit i nový plot,
plynoměrný sloupek a provést terénní úpravy na pozemku, což si vyžádá dalších
několik set tisíc korun.

Shrnutí
• Celkovou cenu rekonstrukce domu je možné před stavbou a přípravou projektu odhadnout jen velmi přibližně.
• Použít můžete výpočet podle obestavěného prostoru, brožurky s normovými cenami nebo si nechat cenu odhadnout od stavaře.
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Co je to radon
Radon je radioaktivní plyn, který do staveb proniká ze zeminy a hromadí se v uzavřených prostorech. Radon škodí tím, že zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny
plic. V minulosti obyvatelům domů příliš nevadil, protože stavby nebyly tak vzduchotěsné, jako jsou nyní, a proto plyn snadno unikl do okolí. Průniku radonu bráníme stejně jako zemní vlhkosti. Opatření proti vlhkosti popsaná na následujících
řádcích se tedy vztahují i na omezení průniku radonu. Staré domy už jsou pevně
spojené se zemí, proto průnik spíše omezíte, než že byste dům od země úplně
a vzduchotěsně oddělili.

Příčiny vzlínající vlhkosti
Pokud je zeď přímo spojena se zemí a zemina je vlhká, funguje zeď podobně jako
houbička na nádobí, kterou částečně ponoříte do vody – za chvíli je vlhká celá. Vlhkosti se bráníte hlavně hydroizolací. Staré domy, z 19. století a starší, často hydroizolaci neměly. Vlhkost se částečně odvětrávala netěsnými okny, zvláštními dutinami
ve stěně a také větráním při otevírání dveří. V domech z první poloviny 20. století
bývá hydroizolace po letech poškozená a nefunkční. A co je to vlastně hydroizolace? Jde o neprodyšné asfaltové nebo plastové pásy, které se natáhnou pod celým
domem a vodotěsně slepí k sobě.
Když se rozhodnete rekonstruovat dům, ve kterém už řadu let nikdo nebydlel,
ucítíte hned po otevření dveří zápach zatuchliny a vlhkosti. Dům se dlouho nevětral a vlhkost měla příležitost se hromadit. Vlhkost také způsobují pozdější stavební
úpravy, jako je třeba nová nepropustná fasáda s polystyrenem nebo těsná plastová
okna.

Jak vlhkost poznáte
Nejjednodušší je sáhnout na zeď rukou, zda je vlhká. Pohledově poznáte vlhkost
podle slaných map na zdi nebo odpadající omítky. Spolu s vodou se totiž ze stěn
uvolňují i vápenné soli, které krystalizují na povrchu omítky.
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Mnoho starších domů trpí vlhkými zdmi, zvláště když se v domech nějakou dobu nebydlelo. Důvodem bývá vysoká hladina spodní vody, chybějící nebo nefunkční izolace proti zemní
vlhkosti a také nedostatečné větrání. Důsledkem je pak odpadávající omítka, plísně na zdech a nepříjemný zatuchlý vzduch
v místnostech. Do domu proniká zároveň i radioaktivní plyn
radon. Podívejme se nejprve na příčiny.

Poruchy

tip

Radon a vzlínání vlhkosti

Řešení
Dlouho neobývaný dům nejprve důkladně vyvětrejte. Takové větrání může trvat
i několik měsíců. Pokud spěcháte na stěhování a rekonstrukce bude probíhat postupně, větrejte první měsíce daleko více, než jste zvyklí. Můžete použít také přenosný odvlhčovač. Otlučte omítku v místech, kde vzlínala vlhkost a ještě přibližně
800 mm nad vlhkou zónu, pak nechte dům několik měsíců vysychat. Potom použijte některé z opatření proti vlhkosti.

Hlavní opatření proti vlhkosti
Podřezání domu
Do stěn doplníte chybějící hydroizolaci a napojíte ji na hydroizolaci nové podlahy. Zeď je možné v místě hydroizolace rozebrat, vždy dvě řady
cihel nad izolací v metrových úsecích, aby nespadla celá zeď. Mezeru pro izolaci je
možné také proříznout speciální pilou nebo například diamantovým lanem. Pokud
zároveň se stěnami nezaizolujete proti vlhkosti i podlahu, může se stát, že vlhkost
bude pronikat podlahou místo zdí. Toto opatření není možné použít vždy, například
u velmi silných stěn nebo pokud nejsou přístupné obě strany stěny.
Do zdiva se vyvrtají v pravidelných vzdálenostech otvory,
Chemická injektáž
do kterých se vpraví chemická suspenze. Látka se rozlije do pórů ve zdivu a vytvoří
clonu proti vzlínání vlhkosti. Opět je vhodné izolovat zároveň s podlahou.
Elektroosmóza Vlhkost ze zdiva je možno vytlačit elektrickým napětím. Pro tuto
metodu je nutné dodávat do systému stále elektrický proud. Metoda má omezenou životnost.

Doplňková opatření proti vlhkosti
Větrací kanálky, odvětrávání fasády
Cílem těchto metod je zajistit, aby se vlhká zemina co nejméně dotýkala zdiva, a odvádět vlhký vzduch z domu. Nejčastěji
se používá profilovaná fólie kolem fasády domu a větrací kanálky pod podlahou
těsně kolem zdi. Podlahu je možné úplně oddělit od podloží pomocí větrané dutiny, k tomu slouží plastové větrací tvarovky. Tyto metody nejsou příliš účinné
a používají se buď jako doplněk předchozích hlavních metod, nebo při nízké vlhkosti ve zdech.
Jde o speciální druh omítky s velkými póry. Těmi odchází ze
Sanační omítka
zdi vlhkost. Póry se ale během několika let ucpou solemi, které odcházejí zároveň
s vlhkostí. Proto není možné tuto omítku použít jako hlavní sanační opatření. Cílem sanační omítky není zamezit vzlínání vlhkosti, ale zajistit estetický vzhled stěny.
Poté, co dům podříznete nad novou hydroizolací, voda ve zdech zůstane. Ideální by
bylo nechat několik dalších let zeď bez omítky větrat. To je ale nepraktické, pokud
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chcete v místnosti bydlet, proto se původní vlhká stěna omítne sanační omítkou
a zbytková vlhkost se postupně ze zdí vyvětrá.

Poruchy

Odvětrávaná fasáda z minerální vaty se vzduchovou dutinou
Větrání fasádou
nebo s děrovaným polystyrenem pomáhá odvádět zbytkovou vlhkost z konstrukcí.
Odvětrání fasády je
vhodným doplňkem
některého z hlavních
opatření.

iii. kapitola

Pravidelné a dlouhodobé větrání místností pomůže odvést
Větrání místností
zbytkovou vlhkost po použití některého z hlavních opatření. Pravidelné větrání zajistí i rekuperační jednotka.

Kombinace
hydroizolačních
opatření. Hlavní je
vodorovné podřezání
domu nad zemí
doplněné nopovou
fólií mezi chodníkem
a základy

Kde najít firmu, která umí vyřešit vlhkost Odborné firmy, které se zabývají sanacemi, jsou sdružené ve „Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči
o památky“, která vydává i autorizace specialistům.

Shrnutí
• Nejefektivnější metodou, jak omezit průnik vlhkosti do místnosti, je stěny domu podříznout a oddělit stěny od země novou hydroizolací. To však
není možné udělat vždy.
• Doplňkové metody na principu větrání nejsou příliš účinné, a proto se používají jen jako doplňková opatření.
• Sanační omítku využijete na odvětrání vlhkosti, která ve stěnách zůstala.
• U sanací je třeba se vždy obrátit na specializovanou firmu, která zajistí,
aby bylo opatření proti vlhkosti účinné.
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Jak jednat se stavebním úřadem
Základem pro jednání s úřady je pečlivost, diplomacie
a chladná hlava. Úředníci, i když se vyjadřují podle zákonů
a vyhlášek, jsou lidé, a tak jejich jednání s vámi ovlivňuje
mnoho dalších faktorů, jako je třeba denní doba nebo způsob, jak s nimi jednáte. Svým vlastním vstřícným chováním
dokážete získat úředníka na svoji stranu tak, že vám poradí
jak nejsnáze stavebním řízením projít.

Příklad: Jednání na úřadě
Na získání vyjádření stavebního úřadu bylo velmi málo času. Stavební firma
měla nastoupit dříve, než byla lhůta pro vyjádření. Na dotaz, zda je nějaké řešení, aby se vše stihlo, úřednice po krátkém přemýšlení a listování vyhláškami
odpověděla, že největší zádrhel nastane v okamžiku, kdy bude muset sepisovat dopis, posílat ho úřední cestou a čekat, až přijde odpověď zpět. Pokud
bude mít možnost projektanta okamžitě zkontaktovat s připomínkami a on jí
je obratem přinese zodpovězené, získá se chybějící čas.
Proto je vhodné na žádost napsat výrazně telefonní číslo, s komentářem,
že na tohoto člověka se bude moci úředník obracet, pokud bude mít jakékoliv
dotazy. Úředníci toho velmi často využijí a celé jednání se tak zjednoduší.
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Osobní návštěva Čím dříve před stavbou začnete jednat se stavebním úřadem, tím
lépe. Ideálně navštivte úřad už v okamžiku, kdy máte v ruce třeba i rozpracovanou studii domu. Ze studie by mělo být jasné, jak se bude dům měnit při pohledu zvenčí, a zda
se bude nějak měnit napojení na vodovod, kanalizaci nebo plyn. I když to tak na první
pohled nevypadá, úředníci stavebního úřadu jsou tu pro vás. Aby vám poradili se stavbou a upozornili vás na možné komplikace ještě před tím, než k nim dojde.
Se studií navštivte v úředních hodinách osobně stavební úřad. Úřední hodiny
všech stavebních úřadů jsou v pondělí a ve středu. Přesné hodiny najdete na webových stránkách obecního úřadu, v těchto hodinách není třeba se na úřad předem
objednávat.
Ideální čas na návštěvu úřadu je v době, kdy jsou úředníci dobře naladěni a vstřícní, hned ráno nebo po obědě. Naopak nejméně sdílní jsou úředníci těsně před obědem a před koncem pracovní doby. Přípravu cesty na stavební úřad nepodceňujte.
Vezměte si s sebou seznam dotazů, na které potřebujete znát od úřadu odpovědi,
a základní výkresy, hlavně umístění domu na pozemku, pohledy na dům a plány
jednotlivých pater. Z výkresů musí být jasné, co se bude při přestavbě měnit.

iv. kapitola

Úředníci si většinou nechtějí zbytečně přidělávat práci, takže pro vás nejjednodušší
cesta bude nejjednodušší i pro ně z hlediska nutné byrokracie. Většinou využijete
všechny dále uvedené způsoby komunikace s úřadem.

Některé úřady mají rozdělené úředníky podle čtvrtí nebo obcí, pak vyhledejte přímo úředníka, který bude mít na starosti váš dům. Jiné úřady nemají přímo přidělené úředníky, ale přidělují žádost o povolení tomu, kdo má zrovna volné ruce. Pak
si musíte vystačit s jakýmkoliv úředníkem stavebního odboru, který má povolování
na starosti. Dům s ním prokonzultujte, ptejte se spíš více než méně a všechno si
zapisujte. Zapište si i jeho jméno. Rizikem osobního jednání je, že úředník si nemusí
vzpomenout úplně na všechno, například vám neřekne úplně všechny úřady, které
se mají ke stavbě vyjádřit, a při další návštěvě se dozvíte některé nové informace.
Ale i tak je nejlepší nejprve s úředníky mluvit.

Příklady užitečných dotazů
•
•
•
•
•

Budu potřebovat stavební povolení nebo ohlášení?
Bude třeba, aby kromě povolení proběhlo nějaké další řízení?
Jaké další úřady se budou ke stavbě vyjadřovat?
Kteří sousedé musí se stavbou souhlasit?
Je v projektu něco, s čím by mohl být při povolování problém?

Osobní návštěva je časově náročná. Abyste ušetřili čas, bude vás lákat na stavební
úřad jen zatelefonovat, to má ale velkou nevýhodu. Aby mohl úředník mluvit konkrétně, potřebuje si představit dům v souvislostech, a k tomu je ideální diskutovat
přímo nad výkresy. Při telefonickém dotazu se dozvíte pouze obecné informace ze
zákonů, ale nemusí se týkat konkrétně vašeho domu.
Telefon Při telefonování počítejte s tím, že úředník nemá v ruce podklady, a tak
nemá příliš přehled, o čem spolu diskutujete. Také může mít zrovna osobní jednání, do kterého jste vstoupili. Proto je vhodné telefon využívat, například pokud se
chcete informovat, jak probíhá vaše řízení, tedy v případě, že úředník má vaše podklady u sebe. Nebo když máte velmi obecný dotaz, jako například jaké řízení bude
třeba pro rekonstrukci bytu. Nevýhoda je opět, že se nemusíte dozvědět všechny
informace. Podívejte se na několik příkladů průběhu telefonické komunikace.

Příklad: Telefonát v nevhodnou dobu
Při jednání s úředníkem stavebního úřadu nad složitým problémem najednou
zazvonil telefon a volající měl spoustu podrobných dotazů. Úředník, který měl
plnou hlavu úplně jiného problému, se snažil tazatele co nejrychleji odbýt,
aby se mohl vrátit k původnímu tématu. Nakonec se mu podařilo volajícího
přesvědčit, aby přišel na úřad osobně.
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Příklad: Rychlý a konkrétní dotaz

Písemná komunikace probíhá poštou, nebo přes podaPísemná komunikace
telnu úřadu. Pokud podáváte jakoukoliv žádost, nedáváte ji úředníkovi do ruky, ale
použijete jednu z těchto dvou možností. Písemná žádost projde systémem úřadu,
a ten zaeviduje, že ji přijal. Všechna oficiální vyjádření od úřadu vám přijdou písemně poštou, nebo si je můžete na úřadě vyzvednout. Písemně můžete i požádat
o informace, k tomu slouží žádost o územně plánovací informaci. Výhodou písemné komunikace je, že máte oficiální odpověď úřadu, ostatní cesty jsou neoficiální.
Naopak nevýhodou je časová náročnost. Komunikace je jednosměrná, nemůžete s úředníkem problém prodiskutovat. Ještě před samotným podáním žádosti
o územně plánovací informaci je vhodné žádost prokonzultovat osobně na úřadě.

Shrnutí
Výhody a nevýhody jednotlivých druhů komunikace
Osobní návštěva:
+		 diskutujete nad konkrétním domem
+ dozvíte se daleko více informací
+ víte s kým jednáte
− úředník si nemusí na všechno vzpomenout
− zabere nejvíc času
− obava navštívit úřad
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Výhoda e-mailu je, že dostanete odpověď černé na bílém, a díky tomu
E-mail
máte důkaz o vyjádření úřadu. Úředník si také na odpověď najde čas, když není rušený něčím jiným. Nevýhoda spočívá v tom, že odpověď vůbec nemusí přijít a nebo
přijde s velkým zpožděním. E-mail je vhodný na jednoduché dotazy, o kterých potřebujete potvrzení, a také k němu můžete rovnou přiložit související dokumenty.
Úplně nejlepší využití e-mailu je, když se na e-mailové komunikaci s úředníkem
předem domluvíte, nebo mu při osobním jednání slíbíte zaslat potřebné podklady.
E-mailem daleko raději komunikují mladší úředníci. Přeposílání výkresů a dokumentů vám dokáže ušetřit opravdu hodně času.

iv. kapitola

Při kontrole dokumentů k rodinnému domu se zjistilo, že od podání žádosti
na odbor životního prostředí už uplynul měsíc a stále nepřišlo jejich vyjádření.
Při telefonickém dotazu se úřednice omluvila za zpoždění kvůli dovoleným.
Žádost už čeká jen na podpis ředitele odboru a paní slíbila, že ředitele upomene a co nejdříve ji pošle. Vyjádření přišlo během několika dnů poštou.

Telefon:
+		 ušetříte čas
+ ideální pro ověřování průběhu řízení
+ ideální pro velmi obecné a krátké dotazy
− získáte jen obecné informace
− úředník se vás může snažit co nejrychleji odbýt
E-mail:
+		 získáte odpověď černé na bílém
+		 ideální je, pokud se s úředníkem předem domluvíte
− odpověď vůbec nemusí přijít
Písemně (územně plánovací informace):
+		 získáte oficiální odpověď úřadu
+		 oficiální cesta
− jednosměrná komunikace, nemáte možnost se zeptat
− čas, lhůta 1 měsíc

tip
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Územní řízení
Tímto prvním řízením vám na stavebním úřadě potvrdí umístění nové stavby nebo přístavby na pozemku. U rekonstrukce
se s územním řízením setkáte, pokud přistavujete k domu
schodiště či verandu nebo když celý dům zvyšujete. Pokud
při rekonstrukci dům měníte jen uvnitř, územnímu řízení se
úplně vyhnete. S územním řízením se setkáte také v případě, že kopete novou kanalizační nebo plynovodní přípojku
a nebo když stavíte k domu novou garáž. I u garáže je možné
se územnímu řízení úplně vyhnout, na takovou situaci se podíváme na dalších stránkách.

Existuje několik druhů územních řízení. Pokud rozšiřujete stavbu, vydá stavební
úřad „rozhodnutí o umístění stavby“. Dalším druhem územního řízení, se kterým se
setkáte, například když se rozhodnete rozdělit nebo spojit pozemek, je „rozhodnutí
o dělení a scelování pozemků“.
Pro menší rodinné domy existuje i zjednodušená verze, takzvaný „územní souhlas“. Aby se úřední postup pro rodinné domy zjednodušil, územní a stavební řízení
se spojuje do tzv. sloučeného územního a stavebního řízení nebo do sloučeného
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územního souhlasu a ohlášení. O tom, jak probíhá celé velké územní řízení se dočtete na dalších řádcích.

Žádost o územní rozhodnutí
Nejprve vyplníte a podáte na úřad žádost o vydání územního rozhodnutí. Žádost
je ke stažení na internetu a je pro všechny stavební úřady stejná. Obsahuje velké
množství příloh. V přílohách musíte doložit:

Stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a smlouvy s nimi Vlastníci veřejné infrastruktury jsou správci vodovodu, kanalizací nebo energozávody.
Pro představu, správci vodovodu se vyjadřují, když se připojujete na jejich vodovodní síť, ale mohou se vyjádřit i k žádosti o územní rozhodnutí, kde hrozí, že budete kopat do země v místě jejich rozvodů, například při kopání nové kanalizační přípojky. Na městském nebo obecním úřadě dostanete seznam všech těchto správců.
Projektová dokumentace Projektovou dokumentaci vám zpracuje autorizovaný
inženýr nebo autorizovaný architekt a musí vám na ni dát své autorizační razítko.

Průběh územního řízení
Jakmile podáte žádost, stavební úřad zahájí územní řízení a nařídí ústní jednání.
To proběhne buď na místě plánované stavby, nebo nejčastěji přímo v kanceláři
na stavebním úřadě. Při ústním jednání mohou jeho účastníci vyjádřit své námitky a vznést dotazy. Účastníkem je hlavně majitel stavby, sousedé a stavební úřad.
Ve složitějších případech proběhne i veřejné ústní jednání, kterého se může zúčastnit kdokoliv.
A jak se účastníci o jednání dozvědí? Stavební úřad rozešle poštou informaci
o ústním jednání účastníkům, kterých se stavba přímo týká. Pokud je jednání veřejné, vyvěsí úřad obecní vyhlášku o řízení, a zároveň žadatel o územní řízení vyvěsí
informaci o řízení v místě stavby a pak doloží úřadu, že byla vyvěšena. Pokud je případ jednoduchý, rozhodne úřad do 60 dnů, ve složitějších situacích do 90 dnů. Celý
proces je detailně popsaný ve stavebním zákoně v § 84 a následujících odstavcích.
Územní rozhodnutí platí 2 roky. Je možné jej prodloužit, ale ne více než na 5 let.
V rozhodnutí si stavební úřad vymíní podmínky, za kterých se může stavba postavit.
To znamená podmínky nejen úřadu, ale i sousedů. Tyto podmínky je třeba splnit
v dokumentaci pro následující stavební řízení.
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Stanoviska dotčených orgánů Stanovisko dotčeného orgánu je například vyjádření odboru územního plánu. Které všechny dotčené orgány a kteří vlastníci dopravní infrastruktury se budou ke stavbě vyjadřovat, se dozvíte na stavebním úřadě.

iv. kapitola

Vlastnictví nemovitosti Že jste vlastníky nemovitosti, doložíte výpisem z katastru nemovitosti, ten si ověří stavební úřad ze systému CZECH POINT.

tip
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Jak uniká teplo a syndrom
nemocných budov
Donedávna se izolování rodinných domů příliš neřešilo. Ještě
před 100 lety se považovala za ideální tepelnou izolaci zeď
z keramických cihel nebo stěna dřevěné roubenky. Lidé byli
zvyklí na nižší teploty. Pravidelné topení v kamnech a znečištění vzduchu uhlím, které se hlavně na topení používalo,
se také příliš neřešilo. S příchodem ústředního topení si lidé
zvykli na lepší tepelný komfort a méně náročnou obsluhu kamen a kotlů. S tím obyvatelé domů začali přemýšlet, co udělat, aby udrželi teplo v domě.

Teplo uniká z domu dvěma způsoby. Za prvé větráním, tedy otevřenými okny, dveřmi a netěsnostmi mezi okenními rámy. To si uvědomíte, když sedíte v místnosti a cítíte, jak pod okny proniká studený vzduch, lidově řečeno, do domu „táhne“. Druhý
způsob, kterým teplo uniká, je přímo skrz konstrukce, tedy skrz zdi, střechu, podlahu nebo okenní tabulky.
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Nejcitelnější je únik tepla vzduchem, což vede k používání těsnění mezi křídlem
a rámem okna nebo dveří. U nových oken jsou tato těsnění i dvě nebo tři za sebou.
Utěsňování má svá omezení, protože lidé uvnitř domu potřebují čerstvý vzduch.
V důkladně utěsněném a nevětraném domě se hromadí vlhkost, plísně, oxid uhličitý a zdraví škodlivé látky z nábytku. Za úsporu tepla zaplatíte horším vzduchem,
který způsobuje nemoci. Takové nezdravé prostředí v místnostech se nazývá syndromem nemocných budov.
Nejjednodušším řešením by bylo pravidelně a důkladně větrat. V takovém případě si ale ušetřené teplo sami vypustíte ven. Pravidelné větrání také není jednoduché. Když jste v místnosti, neuvědomíte
si, že se vzduch kazí a je třeba vyvětrat. To
si uvědomíte, až když do takové nevětrané
místnosti vstoupíte zvenčí.
Řešením je například automatické větrání s rekuperací tepla. Do domu se přivádí
čerstvý vzduch zvenčí a zároveň se odvádí
vydýchaný vzduch pryč. Čerstvý i vydýchaný
vzduch procházejí přes rekuperační jednot- Syndrom nemocných budov
způsobuje nemoci a únavu
ku, kde si předají většinu tepla.

Úspory energií

Syndrom nemocných budov

Nejčastější izolant je vzduch
Únik tepla přímo konstrukcemi je znát hlavně v zimě. Kouty místností nezaizolovaného domu jsou studené a vlhké, u stěn je citelně chladněji než uprostřed místnosti. Oproti tomu po zaizolování se rozdíly teplot v rozích a uprostřed místnosti
zmenší. V létě se v důsledku málo izolujících stěn dům, a hlavně podkroví, rychle přehřívá. Cílem tepelného zaizolování domu je tedy udržet v zimě teplo uvnitř
a v létě teplo venku.
Nejlepší izolant je vakuum, následují různé vzácné plyny, pak vzduch a teprve
poté pevné materiály konstrukcí, ze kterých se domy staví. Nejlevnějším, a proto
i nejpoužívanějším izolantem je vzduch. Vzácné plyny, například argon, se používají
mezi tabulky oken a vakuum ve velmi drahých vakuových izolacích, o kterých se
dočtete dále.
Existují dva způsoby, jak dům tepelně zaizolovat: buď izoluje přímo nosná konstrukce, tedy tepelně-izolační bloky, nebo se funkce rozdělí, nosná konstrukce jen
drží dům a tepelná izolace je k ní přilepena zvenčí nebo zevnitř.

Nosná konstrukce jako izolant
Zeď nese konstrukce nad ní a zároveň tepelně izoluje. Původní těžké plné cihly byly
hutné, nebylo v nich mnoho vzduchových dutin. Neizolovaly dobře, a tak je v průběhu 20. století nahradily děrované cihly
a škvárové tvárnice. Ani jeden z těchto
dvou materiálů už současné požadavky
na tepelnou izolaci domu nesplňuje. Požadavky splňují v současnosti nejčastěji
používané keramické bloky nebo tvárnice z pórobetonu. Při rekonstrukci se
s takovouto jednovrstvou izolací setkáte
například když budete k domu přistavovat novou část.
Kombinace škvárového a cihelného zdiva
už současným požadavkům na tepelnou
izolaci domu nestačí

Tepelně-izolační fasáda
Starší dům je postavený nejčastěji právě z plných cihel, děrovaných cihel nebo škvárových tvárnic. O těch jste se v minulém odstavci dozvěděli, že nesplňují současné
požadavky na tepelné izolace. Proto v takovém domě využijete tepelně-izolační
fasádu, která je velmi lehká a plní jedinou funkci – nepropustit teplo. Zeď se pak
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skládá ze dvou částí. Vnitřní má velkou únosnost a venkovní dobře izoluje. Jak se
domy obalují polystyrenem, vidíte na každém kroku, v Česku je to nejoblíbenější způsob, jak dům zateplit. Zdálo by se, že jde o přirozený postup, ale například
v Dánsku je takový způsob izolování domu zakázaný.

Shrnutí:
• Teplo z domu uniká vzduchem, tedy netěsnostmi mezi okny, a větráním.
Tomu je možné zabránit těsnými okny spojenými s větráním rekuperací.
• Dále teplo uniká přímo konstrukcemi, u rekonstruovaného domu to znamená zabalit celou stavbu do lehkého tepelně-izolačního materiálu.
• Jak moc je třeba dům zaizolovat, určují stavební normy.
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Teplo uniká všemi konstrukcemi. Nejlepší by bylo zaizolovat
dům rovnoměrně ze všech stran. Tohoto ideálu se u rekonstrukcí dosahuje jen velmi těžko, protože stavba už stojí
pevně na zemi a při stavbě s několika desítkami centimetrů
tepelné izolace nepočítala.

Také není vždycky možné zaizolovat celý dům najednou, ať už z finančních důvodů, nebo proto, že byste si zničili například pěknou, nedávno položenou podlahu.
V takovém případě je třeba dům izolovat alespoň částečně. Na následujícím příkladu skutečného rodinného domu se podívejte, kolik tepla unikne jednotlivými
konstrukcemi.

Konstrukce

Podíl energie

Energie/m2

Stěny (164,83 m2)

42,3 %

0,26 %/m2

Střecha (83,25 m2)

20,8 %

0,25 %/m2

Podlaha (63,7 m2)

8,8 %

0,14 %/m2

Okna a dveře (23,1 m2)

10,2 %

0,44 %/m2

vIIi. kapitola

Příklad: Kolik tepla uteče plošnými konstrukcemi

Úspory energií

tip

Jak izolovat dům po částech

Zbytek do 100 % tvoří vazby mezi konstrukcemi.
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Celkově uteče nejvíce tepla stěnami. Ale pokud
se podíváte jen na 1 m2 plochy konstrukce, tak
jsou na tom nejhůře okna. Navíc v případě starých oken uniká teplo i okolními netěsnostmi.
Proto pokud opatřujete dům tepelnou izolací
postupně, je nejefektivnější nejprve vyměnit
právě okna. Mají dobrý poměr mezi náklady
na výměnu a následnými úsporami.
Jedním metrem čtverečním střechy uniká přibližně stejně tepla jako stěnou, ale v létě dochází
k přehřívání podkroví, proto je druhou konstrukNejvíce tepla uniká z domu
cí po oknech na řadě střecha.
obvodovými zdmi. Zaizolování
Venkovní stěny mají největší plochu, a proto
stěn je ale finančně náročné,
jimi unikne z domu dohromady nejvíce tepla.
proto se nejčastěji začíná
Stěny se izolují převážně zvenčí, proto se movýměnou oken
hou zaizolovat nezávisle na dalších stavebních
pracích v domě. Oproti tomu při zaizolování střechy je nutné zasahovat do její
konstrukce.
V případě, že jsou podlahy v přízemí domu ve špatném technickém stavu a stejně je budete měnit, pak je investice do jejich zaizolování minimální. Do skladby,
která se stejně bude pokládat, se navíc vloží jen polystyren.
Pokud nemůžete izolovat dům najednou, je postup následující:
• okna,
• střecha,
• stěny,
• podlahy.

Jak se izolují okna
Okna je třeba vyměnit nebo repasovat, teplo uniká nejen přímo přes sklo, ale i netěsnostmi mezi rámy nebo mezi oknem a zdí. Repasování znamená, že se původní
okna vyspraví, vloží se těsnění a místo jednoduchých skel se osadí dvojskla.

Jak se izoluje střecha
Do střechy se tepelná izolace vkládá mezi krokve (krokev – silný šikmý dřevěný
nosník pod krytinou) a pod krokve. To znamená buď sundat střešní krytinu a vložit tepelnou izolaci shora, nebo vložit izolaci zespoda z podkroví. Lepší je ale první
varianta se sejmutím krytiny, protože pak pod budoucí krytinu vložíte pojistnou
hydroizolační fólii a když např. praskne taška, tak nezateče do tepelné izolace. Místo
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toho voda steče po folii. Další možností je sundat krytinu a použít nadkrokevní izolaci. To jsou izolační desky, které se pokládají přímo na krokve, a tím vám pomohou
lépe využít vnitřní prostor.

Jak se izolují stěny
Stěny se doizolovávají zvenčí nad úrovní terénu a také několik desítek centimetrů
pod terénem. Zevnitř se izoluje jen výjimečně, například středová stěna mezi dvěma polovinami dvojdomku, nebo v případě, že máte památkově chráněnou fasádu.

Jak se izoluje podlaha
Podlahu v přízemí je třeba rozebrat, prohloubit a položit novou konstrukci s tepelnou izolací, která je dostatečně únosná, aby se do ní podlahové souvrství nebořilo.

Slabá místa
Kromě těchto hlavních konstrukcí existuje několik dalších míst, kudy uniká teplo.
Jsou to hlavně balkony a terasy, které je nutné buď obalit tepelnou izolací, čímž
se zvýší podlaha balkonu či terasy a vznikne schod, nebo je úplně zbourat. Dalšími
slabými místy jsou stěny k sousednímu domu nebo strop a stěny průjezdu domem.

Shrnutí
• Nejvíce tepla uniká stěnami, protože mají velkou plochu.
• Nejefektivnější je zaizolovat okna a střechu.
• Tepelná izolace stěn není závislá na dalších stavebních pracích a je možné ji
odložit na další etapu stavby.
• Podlahy se izolují v rámci celkových vnitřních úprav.
• Slabými místy z hlediska tepelné izolace jsou balkony.
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Dům, který se bude izolovat, má docela jednoduchý tvar, ale v patře se nachází terasa. Při stavbě se sejme dlažba a vrchní vrstva betonu, položí se tepelná
izolace silná 200 mm a nová vodotěsná podlaha. Tím se ale zvedne podlaha
terasy a v balkonových dveřích vznikne schod.

Úspory energií

Příklad: Schod na terasu

O autorovi
Ing. Martin Perlík je autorizovaný stavební inženýr, který se
specializuje na rekonstrukce rodinných domů, bytů a posuzování domů před nákupem nebo rekonstrukcí. O roku 2010
píše odborný stavařský blog, kde si můžete přečíst několik
desítek článků, které spojuje téma rekonstrukce staveb.
Více o autorovi a odborný blog najdete zde:
www.perlikprojekce.cz
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P

řestavělovi na obrázku jsou fik vní
rodinou, která má podobné staros jako vy.
Koupili starší rodinný dům a plánují jeho
opravu. Pokud stojíte před rozhodnu m, zda
se pus t do rekonstrukce staršího domu, nebo
raději postavit dům nový, případně nevíte, kde
s opravami začít, zalistujete touto publikací.
Ta vás provede rekonstrukcí rodinného domu
od počátečního propočtu, přes projekt až
po samotnou stavbu. Dozvíte se, na co si dát
u starších domů pozor, jak při rekonstrukci
postupovat, kdy máte zajít na stavební úřad
i s čím vám pomůže architekt nebo projektant.
Autor upozorňuje na skryté vady domu vzniklé
například narušenou sta kou nebo vlhkos
a radí, jak je odstranit. Nezapomíná ani na
vnitřní vybavení domu, přípojky nebo vytápění.
Pro lepší názornost je vše doplněno množstvím
kreseb a fotografií.
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