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Mít či nemít.  Vlastní dům.  Už jste se rozhodli? 

 

Tento eBook je pro všechny, kteří se chystají pořídit si 
pozemek, na něm postavit svůj rodinný dům ať už svépomocí 
nebo zadáním stavební firmě. 
  
Je i pro ty z vás, kdo se chystáte koupit již hotový 
developerský projekt.  
 
Je také pro všechny, kteří nechtějí využít služeb architekta, ale 
rádi by věděli, jakým způsobem přemýšlejí ti architekti a  
projektanti, kteří kladou důraz na smysluplné  a  funkční 
bydlení.   
  
Tento eBook je příručkou, která srozumitelně a krok za 
krokem vysvětluje návaznosti důležité pro správné fungování 
rodinného domu tak, aby bydlení v něm bylo komfortní  a   
zároveň přináší tipy, jak si kvalitu bydlení zlepšit  a  vést ve 
svém domě  spokojený život.  

 

Prohlášení : Tento eBook je informačním materiálem. Je souborem mých profesních zkušeností, postřehů a názorů. Každý projekt a každá stavba rodinného 

domu je jedinečná. Proto nemohu a v žádném případě nepřejímám za rozhodnutí Vámi učiněná na základě informací v tomto eBooku odpovědnost. Použijte 

informace v eBooku obsažené k inspiraci a věřím, že Vám přinesou očekávané výsledky.  
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Když se rozhodneme pustit se do tak velké životní investice  jako je pořízení vlastního domu, stojíme na začátku dlouhé cesty , kterou 
neznáme.  Ve většině případů nemáme žádnou předchozí zkušenost, ze které bychom mohli vycházet.  
 
 

 Znáte úsloví, že  "tréninkem se člověk učí"?  
 
Kdo z nás má však možnost si natrénovat pořízení rodinného domu? Většinou máme v životě jen jeden pokus. Jeden pokus na to, 
abychom vše zvládli nejlépe na jedničku. 
 
Když jsem se já před více než 15 lety pouštěla do plánování a stavby toho našeho domu, také jsme neměla nic natrénováno. Dnes si 
představuji, jaké by to bylo, kdybych do toho šla s mými nynějšími zkušenostmi. Vím, že bych si ušetřila hodně obav, starostí, času a 
peněz.  
 

 

Po stavbě našeho domu následovaly další. Máme malou rodinnou developerskou firmu, kde si vše děláme  od začátku až do konce sami 
- počínaje projektem, přes realizaci až po prodej. Díky tomu mám zkušenosti se všemi  návaznostmi  počínaje  výběrem pozemku a  
projektu, přes vyřízení stavebních povolení až po samotnou stavbu a užívání nemovitosti. Nejsem teoretik, mé zkušenosti vychází z 
praxe a reálného života.  
  
Cílem tohoto eBooku je pomoci vám co nejlépe zvládnout jeden z prvních kroků na cestě k rodinnému domu, a to je  výběr projektu. 
Provede vás zásadními kritérii, podle kterých projekt vybírat  tak, aby vyhovoval vašim potřebám po všech stránkách a zároveň 
smysluplně fungoval a vám se v něm skvěle bydlelo. Pomůže vám při výběru „papírového“ projektu na dům, který se chystáte postavit. 
Nebo principy v něm popsané využijete při prohlídkách již hotových developerských projektů. Budete vědět na co se zaměřit a podle 
čeho vybírat.  
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Máte obavy a strach, abyste vybrali správně?  Nevíte jak začít? Na co nezapomenout? 
 
Po přečtení tohoto eBooku  bude výběr projektu snazší i pro vás. Pořízení vlastního bydlení je vzrušujícím dobrodružstvím, 

 když víte jak na to!  
 
 
K napsání tohoto eBooku mě inspirovali mí klienti.    
  
S mými klienty často pracujeme ve dvou polohách. Nejdříve si pomocí  koučovacích  sezení   stavebník vydefinuje, co vlastně od svého 
bydlení očekává, jak má vypadat, jaké další souvislosti se k němu vztahují, jak bude řešit případné problémy v budoucnu a jak bude 
pořízení domu financovat.  Když si ujasní tyto individuální požadavky a potřeby, pomáhám mu formou poradenství vybrat správný 
projekt domu, případně i pozemek. V této fázi uplatňuji své developerské zkušenosti. Na základě výstupů z koučinku pak společně 
stavíme dům na papíře.  Nezastupuji architekta ani projektanta, jsem průvodcem. Nejprve průvodcem v mysli pomocí  koučinku a  poté 
v reálu prostřednictvím konzultací.  
  
Zprostředkovat koučovací sezení podobným eBookem je velmi těžké. Každý jsme jiný, máme jiné potřeby, sny i touhy, vycházíme z jiné 
reality. A každý máme své brýle, skrze které vnímáme svět okolo sebe. Koučink funguje nejlépe díky individuálnímu přístupu a  
vzájemné interakci kouče a koučovaného. 
 
Přesto bych ráda, abyste ani o tuto část procesu nebyli ochuzeni, a proto jsem připravila  sebekoučovací otázky, které vám pomohou 
vytvořit si svou individuální představu.  Najdete je v bonusu "7 prvních kroků k pořízení nemovitosti ".  Díky nim získáte odrazový 
můstek pro použití  praktických  informací v tomto eBooku a budete je moci okamžitě uplatňovat na svém vlastním projektu.  
   

Držím vám palce a hlavně si to užijte!      
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Bonusy k eBooku :   Ráda bych, aby vám tato publikace dala co nejvíce. Proto jsem připravila bonusové materiály, které vám 

pomohou uvést poznatky v eBooku získané do praxe. Všechny bonusové materiály si můžete stáhnout zde: 
 
    bonus  7 prvních kroků k pořízení nemovitosti 
    bonus  Jak číst v projektové dokumentaci 
    bonus  Krok za krokem ke skvělému bydlení 

 

Začněte tady a pusťte se do sebekoučování.  

Pomocí tematických otázek objevíte, jaké má vaše bydlení být, co od něj očekáváte a co 

všechno k jeho dosažení potřebujete.  

Vytvořte si svůj osobní checklist, díky kterému budete mít své odpovědi přehledně 

zpracované a stále při ruce. 

 
Aby bylo praktické použití informací obsažených v eBooku snadnější a co nejlépe jste je 
využili při výběru svého domu, připravila jsem pro vás pracovní sešit.  

 
Použijte ho k poznámkám, abyste při výběru projektu či hotového domu na nic 
nezapomněli. Připomene vám, co máte mít na zřeteli při výběru a usnadní vám práci tím, 
že nebudete muset opakovaně hledat v eBooku. 
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Máte obavu z toho, jak se v projektech vyznáte? 
Bojíte se, že se v tom ztratíte?  
 
Nenechám vás v tom. Připravila jsem pro vás praktickou příručku, s jejíž znalostí pro vás 
čtení v projektech už nebude představovat žádný problém.  
 
Naučíte se, co jednotlivé značky znamenají, kde se používají a naučíte se odhalit  úskalí 
v typových projektech na první pohled. A vše bude velmi praktické, předvedené na 
konkrétním projektu, od stavebních výkresů  až k realizaci.  
 

 
Navíc je možné přidat se k projektu „Bydlení v kostce“, kde naleznete další možnosti, jak rozšířit vaše vědomosti ohledně projektů 
domů či bydlení. Mimo to zde můžete své zkušenosti, názory a poznatky sdílet i vy sami. 
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1.    12 Zlatých  pravidel  při výběru pozemku 
 

Ještě nemáte pozemek?  Tím líp.  
 
Jste na začátku cesty a právě teď máte neomezené možnosti. Stavba domu totiž začíná již výběrem pozemku.  
 
Právě kvalita pozemku velmi výrazně ovlivňuje následný provoz,  fungování celého domu, případně i jeho finanční hodnotu.  
 

 1.1. Lokalita 

 
Jak správně vybrat lokalitu? 
 
Zamyslete se, jakým způsobem chcete žít - s ohledem do budoucna. Ve městě, v blízké vzdálenosti od města s kvalitním 
napojením na infrastrukturu nebo na venkově? 
 
Zvažte, jakým způsobem trávíte svůj volný čas. Jste městský typ a každotýdenní návštěva kina či divadla je pro vás nezbytností 
nebo milujete procházky v lese a klid při rybaření u řeky? 
 
Jste pracovně závislý na blízkosti většího města nebo si můžete dovolit žít ve větší vzdálenosti, aniž by vás denně ubíjelo časově 
náročné dojíždění do práce? Ano, strávit denně 3 hodiny v autě otráví i hodně zapáleného motoristu.  
 
Preferujete kontakt s širší rodinou a potřebujete často pohlídat děti? Pak bude zcela jistě rozhodnutí záviset i na tom, jak daleko 
od babičky si pozemek pořídíte.  
 
Máte rádi styl života na vesnici - čerstvá zelenina, ovoce, čistší životní prostředí, kde však ví soused o sousedu téměř vše nebo je 
vám dobře v anonymitě většího města?  
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Co všechno vy a vaše děti potřebujete ke každodennímu fungování?   
 
Chcete, aby vaše děti navštěvovaly městské školy a odpoledne trávily svůj čas v zájmových kroužcích? Nebo je vám bližší dětství 
na vesnici s partou rošťáků? 
 
  
Přemýšlíte o svém bydlení jako o investici? Zvažujete v budoucnu možný prodej domu?  
 
 Jak říkají realitní makléři prodejnost domu určují tři základní faktory: 1. LOKALITA, 2. LOKALITA a 3. LOKALITA.  
 
Správný výběr lokality zajistí domu vyšší ohodnocení na realitním trhu.  A správný výběr lokality je rozhodujícím faktorem, zda 
v budoucnu bude váš dům na hodnotě ztrácet nebo naopak jeho hodnota bude růst. Pokud zvažujete své bydlení zároveň jako 
investici, pak je lokalita klíčem k tomu, abyste na takovém podniku v budoucnu skutečně vydělali. 
 
 Peníze vložené do samotné stavby domu se vám  pravděpodobně nezhodnotí. Devalvaci ceny domu je možné přirovnat 
k devalvaci ceny auta. V okamžiku, kdy vyjedete se svým novým vozem z autosalonu, ztrácí ihned 20 % své původní hodnoty. U 
domů není tato devalvace tak dramatická, ale znám opravdu jen pár případů, kdy majitel prodal svůj dům za větší částku, než 
jakou investoval do jeho stavby a údržby v průběhu následujících let.   
 
Výběr lokality je nevratné a zásadní rozhodnutí. Na svém domě můžete vyměnit okna, změnit fasádu, přistavět ho, změnit 
dispozici.  
 
Ale nepřemístíte ho. Stále bude stát na stejném místě.  
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1.2. Situování pozemku v městské lokalitě 
  
 V případě městské lokality či okrajových částí města je výhodné volit západní část města.  
 
V České republice převažuje západní proudění vzduchu a odnáší prach a smog na východní část města.  Pokud zvolíte bydlení na 
západním okraji, budete v té čistší části. Severní a jižní umístění vůči městské aglomeraci je také výhodné.  
 
Východní část města však důkladně zvažte. Přestože se nyní může jevit stejně vhodná, města neustále rostou a zatížení ovzduší 
smogem a prachem také.  
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1.3. Občanská vybavenost  
 
Prověřte si dostupnost občanské vybavenosti ve vybrané lokalitě: dopravní spojení, obchod s potravinami, případně jiné 
prodejny, restaurace, škola, školka, lékařská ordinace, pošta, sportovní možnosti, volnočasové aktivity, společenský život.  
Krátkodobě se nedostupnost důležitých služeb oželet dá, ale z dlouhodobého hlediska může představovat zásadní diskomfort.  
 
Můj příklad: Bydlíme v malé vesničce v dostupnosti městské hromadné dopravy do krajského města. Nemáme tu však školu ani 
školku. Když byly děti malé a bylo nutné je každý den vozit do mateřinky a zase z ní vyzvedávat, pak i těch 5 km ráno a odpoledne 
dojíždění autem bylo po pár měsících otrava. Když mladší syn nastupoval do 1. třídy, bylo pro mě největším potěšením to, že 
jsem oběma mohla ráno zamávat u branky, když jsem je vyprovázela na autobus. 5 km není moc, ale 1 hodina denně, kterou 
dojíždění zabralo, už hodně je.  

 

1.4. Územní plán, obecní a stavební úřad 
  
Navštivte příslušný stavební a obecní úřad.  Prostudujte územní plán obce a ověřte si, že vámi vybraný pozemek je určen pro 
stavbu rodinných domů a zjistěte, jaká zde platí omezení - zpravidla se jedná o dodržení uliční čáry, sklon a podobu střechy, 
počet nadzemních podlaží domu, procento možného zastavění pozemku (především u plánované stavby bungalovu je tento 
faktor důležitý/ většinou platí 25% zastavěnost pozemku včetně zpevněných ploch, což je  i  stání pro auta a  terasa).  
 
Také je vhodné se poptat, jestli se v budoucnu neplánuje v blízkém okolí výstavba, která by mohla ovlivnit kvalitu bydlení –
dálnice, průmyslová zóna.  
 
Zjistěte, zda se v okolí pozemku nenachází např. skládka odpadu či spalovna. Případně, zda není místní komunikace využívána 
jako příjezdová cesta k nedalekému průmyslovému areálu. Denně projíždějící nákladní auta dokážou bydlení hodně 
znepříjemnit.  
 
Zjistěte si také, zda je obec samostatná nebo součástí většího celku a jaké výhody či nevýhody tato situace přináší.  
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1.5. Katastr nemovitostí 
  
V katastru nemovitostí si v aktuálním výpisu daného pozemku zjistěte 
současného vlastníka, výměru pozemku, případná omezení ve formě 
věcných břemen či práva k užívání pozemků druhých osob. 
  
 Z pozemkové  mapy získáte údaje o tvaru pozemku, přesné rozměry 
jednotlivých stran a jeho orientaci vůči světovým stranám.  
 
Pro získání základních informací jsou dostačující údaje dostupné na 
www.cuzk.cz, pro podrobnější  informace navštivte příslušný katastrální 
úřad osobně.  
 
V žádném případě se nespoléhejte na informace od realitního makléře či 
sousedů, mohou být neúplné nebo zavádějící.  
 
Realitní makléři jsou především obchodníci a údaje prodávajících většinou 
ověřují až před podpisem kupní smlouvy. Informace sousedů mohou být 
zabarvené vztahy mezi nimi a majitelem pozemku. V obou případech vás 
tak mohou připravit o cenný čas, případně i o složený rezervační poplatek.  
 
Buďte opatrní a prozíraví.  
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1.6. Orientace pozemku vůči světovým stranám  
 

Orientace vůči světovým stranám je velmi důležitá z důvodu následného situování domu na pozemku. Výhodné je mít pozemek 
orientovaný k jihu či jihozápadu s přístupovou komunikací na severní straně pozemku.  Například s pozemkem, který má přístup z 
jižní strany a omezení uliční čarou na výstavbu domu 5m od hranice pozemku, se pracuje mnohem hůře než s tím, který tyto 
nevýhody nemá.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I tato nevýhodná orientace má svá řešení, aby bylo 
dosaženo maximální kvality bydlení, ale představuje 
omezení, se kterým je nutné následně počítat při 
projektování samotného domu. Stává se tak jedním z 
dalších omezení, které zužují prostor pro variabilitu a 
využitelnost.  
 
Zásadní je také vliv orientace pozemku na pasivní tepelné 
zisky a celkovou energetickou bilanci domu = náklady na 
jeho provoz. Nemovitost umístěná na jižním svahu bude 
přirozeně šetřit vaši peněženku jen tím, že okny bude do 
domu proudit více tepla i světla, oproti domu postaveném 
na stráni obrácené k severu.  
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1.7. Rozměry pozemku 
 

Zvažte, zda je šířka a délka  pozemku dostatečná. Ze stavebního zákona jsou dané minimální odstupy při výstavbě domu. 
Jednotlivé domy od sebe musí být vzdáleny minimálně 7 m a  dům nelze až na výjimky  umístit  na hranici pozemku, ale minimálně 
v 2m vzdálenosti od hranice pozemku. Další vliv mají na umístění domu požární odstupy staveb, zohledňující velikost a umístění 
oken na fasádě, materiál, ze kterého je dům postaven, a ty mohou zákonem dané odstupy ještě zvětšit. 
 

Představte si, že pořídíte ideální pozemek s jižní orientací, přístupný 
na severní straně. Jeho celková výměra je 630 m2, šířka  14m a délka 
45 m. 
Z pravé strany stojí již novostavba ve vzdálenosti 2 m od hranice 
pozemku a na levé straně je prozatím nezastavěný pozemek.  Abyste 
vyhověli předepsaným odstupům, můžete svůj dům umístit ve 
vzdálenosti 5 m od hranice pozemku vpravo a 2 m vlevo. Tím vzniká 
místo na obestavěný prostor domu o šířce jižní stěny 7 m. 
V tomto případě budete velmi dlouho hledat typový projekt, který by 
se dal na pozemek rozumně umístit.  
Snadno se tedy může stát, že krásný pozemek se ukáže obtížně 
využitelný právě z důvodu nedostatku místa pro umístění typového 
domu. Individuální projekt si většinou i s takovým handicapem 
pozemku poradí, ale pro potřeby umístění standardizovaného domu 
je  nevhodný.  

 
Na obrázku vlevo je pozemek dostatečně široký na pohodlné 

umístění domu.  Zároveň zůstane cca. polovina pozemku využitelná 

na zahradu. 
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1.8. Výměra pozemku  
 

Je dobré ujasnit si, jaká celková výměra pozemku je pro vás nejvhodnější.  
 
Velký pozemek nabízí výhodu většího soukromí, poskytuje klid a zabraňuje všetečným pohledům sousedů a kolemjdoucích.  Jeho  
pravidelná  údržba vás však může stát více času  a  úsilí, než jste ochotni mu věnovat.  
 
I takové nevinné sekání trávy představuje při 600 m2  práci na 1 hodinu každé 1-2 týdny.  
 

 

 
Nezanedbatelná je také investice do prvotního založení zahrady, 
případně do samozavlažovacího systému. Velká zahrada 
s dokonalým trávníkem a bujnou zelení vyžaduje v letním období 
každodenní pravidelnou zálivku.  
 
Nutné je udržovat chodníčky, zastřihávat živý plot, hnojit kvetoucí 
rostliny a starat se o ovocné stromy. Pokud neplánujete zadávat 
tyto činnosti specializované firmě, pak počítejte s investováním 
svého vlastního času.  
 
Také počítejte s tím, že k udržování zahrady budete muset pořídit, 
skladovat a udržovat potřebné stroje a nářadí.  
 
Dalším významným prvkem je nutnost vybudovat oplocení 
pozemku.  Finanční náročnost oplocení je mnohdy opomíjena a 
přitom výsledná částka hodně stavebníků nepříjemně překvapí.  
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1.9. Příjezdová komunikace 
  
Zjistěte si v katastru nemovitostí, kdo je jejím vlastníkem. V případě, že je jím obec či město, neměla by znamenat žádný problém.  

Budete mít zajištěnu její případnou opravu i zimní údržbu.  

V případě soukromého vlastníka je nezbytné, aby vámi vybraný pozemek měl zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy  a tím i zajištěn 
přístup k vaší budoucí nemovitosti.  Pokud je již břemeno zřízeno, vyžádejte si kopii  smlouvy, na jejímž základě bylo  břemeno do 
katastru nemovitostí  zavkladováno.  Dozvíte se zde případné informace o povinnosti podílet se na údržbě cesty či další podmínky 
užívání cesty.  Počítejte také s tím, že zajišťování odklízení sněhu v zimním období  vás v tomto případě nejspíš nemine. 
 
Soukromé komunikace často také nemají dostatečné parametry k tomu, aby byly bezproblémově přístupné pro hasiče, popeláře či 
záchrannou službu.  Vozit každý týden popelnici 80 metrů k nejbližší hlavní komunikaci asi nebude snem nikoho z nás. Na druhé 
straně mohou být všechny zmíněné  nepříjemnosti vyváženy mnohem větším soukromím, které taková soukromá komunikace 
poskytuje.  
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1.10. Zasíťování pozemku 
 
  

Je pozemek zasíťovaný nebo není?   
 
V případě, že pozemek nemá zřízeny přípojky k inženýrským sítím, zjistěte si u příslušných správců sítí (voda, plyn, elektro, 
telefon, kabelová televize) v jaké vzdálenosti od pozemku jsou a zda je možné se na ně bezproblémově napojit. 
 
Je zde dostatečná kapacita sítí a rezervace příkonu? 
 

Byla jsem svědkem situace, kdy si stavebník v dobré víře pořídil stavební pozemek ke stavbě rodinného domu, aniž by si 
dostupnost sítí zjistil a následně čekal dlouhých 6 let na zřízení nového páteřního přívodu elektřiny, protože ten stávající již nebyl 
pro nové přípojky kapacitně dostačující  a  v lokalitě byla díky tomu na pár let vyhlášena stavební uzávěra.  
 
Vzdálenost inženýrských sítí od hranice pozemku je rozhodující pro výši nákladů na jejich zřízení. Zároveň je dobré zvážit, k jakým 
křížením na trase dochází - silnice, cyklistická stezka, veřejné osvětlení, datové kabely. Každý element navíc stavbu sítí prodražuje, 
protože je nutné při jejich zřizování používat nákladnější formy výstavby. Rozdíl v ceně může jít i do stotisícových částek.  
 
Případně zvažte, zda jsou sítě bezpodmínečně nutné. Možná vám bude stačit pouze elektřina a vodu s kanalizací budete řešit 
alternativními způsoby. 
 
Ve výsledku může být využívání filtrované pitné vody z vlastní studny a zřízení lokální čističky ekonomičtější i ekologičtější 
možností.  
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1.11. Záplavové území  
  
Prověřte, zda vyhlédnutý pozemek není v záplavové oblasti. Malý 
potůček na hranici pozemku je úžasně romantický, dokud 
nezjistíte, že vám každé jaro pravidelně zpustoší velkou část 
zahrady.  
 
Pokud se to už někdy v minulosti stalo, pravděpodobně se to 
stane znovu.  A pokud se to ještě nestalo, je nutné počítat s tím, 
že se to stát může. Nejlépe je poptat se u  starousedlíků.  
 
 

1.12. Archeologický průzkum 
  
Poptejte se také na případné riziko archeologického naleziště. 
Dnes hradí veškeré náklady na archeologický výzkum stavebník.  
 
Tak se může snadno přihodit, že váš pozemek bude bezcenný, 
protože náklady a čas vynaložené na archeologický průzkum před 
započetím stavebních prací půjdou do astronomických výšek.  
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1.13.  +  dva tipy na závěr  
 

 zajděte do místní hospody, poptejte se u starousedlíků. Lidé jsou v těchto ohledech velmi vstřícní a dozvíte se tak věci,  
které mohou vaše rozhodování ovlivnit.  

 
Jeden můj kamarád tímto způsobem poznal téměř desítku hospod v okrajových částech jižního konce Prahy, až nakonec 

zůstal v té poslední z nich. A myslím, že vybral opravdu dobře. Místo totiž nedělají jen domy, ale také lidé. 
 

 

 vezměte si den volna a celý od rána do večera ho prožijte na vybraném pozemku. Vnímejte, co se děje okolo, jak se mění v 
průběhu dne, kam svítí slunce a kde vzniká stín. Jen seďte a vnímejte atmosféru. Sledujte, co se vám líbí a co naopak ne. 

Vezměte si někoho s sebou. Víc hlav, víc ví! A buďte si jistí, že získáte další společníky, kteří půjdou okolo a o svou 
zkušenost a názor se rádi podělí. 

 
 
Při koupi pozemku se nebojte smlouvat. Ceny, za které jsou pozemky nabízeny k prodeji jsou na realitních serverech víceméně 
srovnány na stejnou úroveň. Tyto ceny však většinou nepředstavují ceny, za které se pozemky nakonec skutečně prodají. A i kdyby 
tomu ve vámi vybrané lokalitě přece tak bylo, za zkoušku nic nedáte.  
Na druhou stranu buďte opatrní a požadavek na slevu nepřežeňte. Doporučuji  5-10 % z ceny pozemku. Takovou částku majitel 
v 90% akceptuje a pro vás to bude příjemný bonus, který využijete při stavbě domu nebo třeba k zaplacení projektové 
dokumentace.  
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2.   Dispozice domu  a  orientace vůči světovým stranám  
 
Pozemek máte a začínáte se poohlížet po projektu domu, který by se vám líbil a  splnil vaše představy o dokonalém bydlení.  Probíráte 
se nepřeberným množstvím projektů a nevíte kde začít.  Začínáte se v tom pomalu ztrácet?  
 
  

 
 
 
 
 
Nezoufejte, v této části eBooku se podíváme na  
to, jak se v té záplavě neztratit.  Dozvíte se podle 
čeho projekt vybírat  a čemu se raději vyhnout. 
 
 A také na to, jak má vypadat funkční dispozice 
domu a orientace jednotlivých místností v domě 
vůči světovým stranám. 
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2.1. Podle čeho tedy vybírat projekt?  A podle čeho ne? 
 

Nevybírejte      
jen podle: 

Vzhledu domu -  v každém katalogu typových projektů na první pohled zaujmou krásné barevné vizualizace hotových 
domů. Je pak relativně snadné zamilovat se do některého z nich a  následně opomíjet nedostatky, které vykazuje 
samotná dispozice domu. 

  Ceny domu -  parametr, který snadno ovlivní další  zvažování.  Argumentovat proti výhodné ceně je vždy těžké.  

  Kréda " takhle to mají i ostatní " -  VY jste jedineční, máte své potřeby a své sny a ty právě teď tvoříte! 

  3D vizualizace   -  vidíte zde vždy jen pohled na dům z jedné strany, nevidíte celek. Dům není zasazen do reálného 
prostředí vašeho pozemku a okolí. Cílem těchto vizualizací je především marketingový záměr prodat ten který projekt. 
Jsou zde potlačeny některé nedostatky domu a naopak vyzdviženy jeho „klady“ tak, aby vizualizace působila podprahově 
na psychiku kupujícího. 

Vybírejte i 
podle: 

Orientace domu vůči světovým stranám a možností umístění na pozemku - Představte si, jak by vypadalo osazení domu 
na vašem pozemku, kam směřují okna jednotlivých místností, kde je vstup do domu, kde východ na zahradu a terasa.  

  Dispozice - důkladně prostudujte dispozici domu, ukáže vám, jak jsou jednotlivé místnosti velké v poměru k ostatním a  
jak dům funguje jako celek. Uvidíte logické či nelogické návaznosti, odhalíte nedostatky např. v umístění úložných 
prostor, kterým se budeme věnovat v bodě č. 3.17. Pokud Vám čtení v projektu činí potíže,  připravila jsem pro vás  
eBook "Jak číst v projektové dokumentaci".   

   Reálného modelu celého domu v měřítku  - v případě, že se těžko orientujete v dispozici, pak vám trojrozměrná podoba  
pomůže vidět dům plasticky a  prokáže vám podobnou  službu jako dispoziční uspořádání.  

  
Orientace místností domu vůči světovým stranám   a   účelnost vnitřní dispozice jdou ruku v ruce a jsou zásadními parametry, podle 
kterých dům vybírat.  Jsou to neměnná pravidla ověřená staletími a  jsou velmi užitečná. 
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2.2. Funkce domu 
  

 Pojďme se podívat na jednotlivé místnosti v domě, na jejich funkce a návaznosti.  Aby jednotlivé místnosti mohly plnit dobře svou 
funkci, je potřeba aby splňovaly 2 kriteria, a to : 
 

  odpovídající velikost  
 
  funkční  řazení -  jednoduše poskládání místností vedle sebe tak, aby provoz domu smysluplně fungoval a nedocházelo ke 
křížení provozních vazeb mezi jednotlivými místnostmi.  
  

Hlavní funkcí domu je bydlení, které vám zajistí rodinnou pospolitost a  zároveň poskytne soukromí každému členu rodiny.  
 
 
Dům má několik funkčních zón: 
  

 Základní  - příchod a odchod z domu, oblékání, vaření a stolování, osobní hygiena, domácí práce - uklízení, praní, sušení, žehlení 
 Společné - hraní her/pokud máte děti/, sdílení volného času, sledování televize, povídání si  
 Izolované - spánek, odpočinek, studium 
 Proměnlivé  - měnící se využití prostor v průběhu času (dětský pokoj -----pracovna či hostinský pokoj/  pracovna------vejminek 
pro starou babičku) 
 Dočasné - ubytování návštěvy, klidné a izolované místo pro nemocného v rodině 
 Skladovací - potraviny, nádobí, oblečení, obuv, sezónní vybavení,  sportovní potřeby, zahradní potřeby, úklidové a čistící 
prostředky 
 Komunikační – chodby, schodiště 
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Je ideální, pokud dům naplňuje všechny tyto funkce. 
 
V současných developerských výstavbách se velmi často setkáváme s potlačením skladovací funkce a omezenými možnostmi  
využití  proměnlivých funkcí domu.  Je to dáno především faktem, že opominutí těchto funkcí stavbu významně zlevní, ale na první 
pohled jejich absence kupujícímu nepřijde důležitá. Následně vzniká na zahradách takových projektů nepřeberné množství 
přístaveb a zahradních domků, které tyto funkce přebírají.   
 
Při výběru projektu domu mějte na paměti všechny zmíněné funkce domu, vyhnete se tak případným komplikacím s dodatečnými 
úpravami a přístavbami, které byste museli řešit za pár let.   
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2.3. Závětří 
 

Závětří je otevřené, zastřešené,  proti větru  chráněné místo u vstupních dveří, které se většinou nachází mimo samotnou dispozici 
domu. Může být však zapuštěno i do  dispozice domu  a  chráněno tak ze třech stran samotnými stěnami domu.  
 

 Hlavní funkcí závětří je ochrana proti dešti, sněhu 
a  větru.  

 
Představte si, že se vracíte v noci domů,  snažíte 
se  nalézt klíče  od vchodových dveří v kabelce 
(kde se hledají špatně i ve dne) a  bičuje vás déšť  
hnaný větrem. 

 
 Jak tomu zabránit? 
 
 Nejvýhodnější stranou pro vstup do domu v 
našich podmínkách je severovýchod. Prudký, 
větrem hnaný déšť směřuje obvykle od západu a 
tak bude vstup na severovýchodní straně vždy 
chráněn samotným domem.  

 
 Pokud umístíte vstup ze západu a za deště 
otevřete vstupní dveře, pak se připravte na to, že 
budete předsíň vytírat poměrně často.  Stejné to 
bude i s dveřmi na terasu umístěnými na západní 
stranu. 

   
 

Je to   také  prostor, kde se zouváme a  odkládáme 
kabáty, bundy, deštníky a  čepice.  
 
Pokud je to jen trochu možné, je ideální, pokud je 
součástí  i  samostatná šatna s komorou na úklidové 
prostředky, vysavač a sušák na prádlo.  
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2.4. Zádveří, Předsíň  
 

Zádveří je vstupní branou do domu. Je to multifunkční prostor, který musí splňovat hned několik požadavků.  
 
 Dříve byl dělen na dvě samostatné místnosti - zádveří  a  předsíň. Ve většině dnešních novostaveb  je však jejich funkce sloučena.  
 
Základní funkcí zádveří či předsíně je především  tepelná a  zvuková izolace bytu v domě.  Především v zimě je v našich klimatických 
podmínkách tento prostor nenahraditelným pomocníkem při přechodu ze zimy do vyhřátého domova.   
 

 Je to  také  prostor, kde se zouváme a  odkládáme kabáty, 
bundy, deštníky a  čepice.  
 
Pokud je to jen trochu možné, je ideální, pokud je 
součástí i samostatná šatna s komorou na úklidové 
prostředky, vysavač a sušák na prádlo.  
 
Velikost zádveří by měla  umožňovat  např. zaparkování 
dětského kočárku či rozložení mokrého deštníku.   
 
Zároveň má mít zádveří takové rozměry, které dovolí 
stěhování velkých kusů nábytku, například trojdílné skříně 
po babičce nebo nového klavíru.   
 
Pozor také  na  výšku dveří, zvláště při stěhování starších 
kusů nábytku standardních 197 cm málokdy stačí.  
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Orientace zádveří je nejlepší na severní stranu, není zde potřeba tolik světla  a postačí menší okna, čímž dosáhnete minimalizace 
provozních nákladů na vytápění takového prostoru.  
  
Zádveří je také prostor vítání návštěv. Pokud je velkoryse pojaté, můžete zde vykouzlit krásný koutek na rychlou kávu s návštěvami, 
které nechcete zvát dovnitř do domu.  Je pak ideálním místem při velikonocích, mikulášských nadílkách a dalších malých 
společenských událostech.  
 
Součástí každého  zádveří by měl být prostor s možností sednout si při obouvání. Ocení to především malé děti (nebudou si muset 
sedat přímo na podlahu) a pak také babička s dědečkem.   
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Je příjemné a bezpečné vidět přímo ze zádveří   ven k brance a ke vstupním dveřím. Vzpomínám si na jednoho pána, který ve své 
předsíni a na fasádě domu instaloval velmi důmyslný systém zrcátek, tak aby viděl na vstupní branku ke svému domu. Bylo to 
zbytečně složité a bizardní. Manželský pár, který od něj dům koupil, jednoduše při rekonstrukci změnil umístění vstupních dveří a 
celý problém byl vyřešen.  
 
Myslete na prostor pro umístění zrcadla,  které zádveří opticky zvětší  a  vy  budete moci před odchodem z domu zkontrolovat svůj 
vzhled.  
 

 
Bohužel je zádveří v současné době  jedním z  
nejvíce podceňovaných   prostor v domě. Většinou 
živoří na úkor velkorysého obytného prostoru a je to 
opravdu škoda.  

 
Ideální  šíře  je 1,4 m  až 1,6 m volného prostoru 
(měřeno od skříně) s celkovou minimální výměrou 5 
m2. Taková místnost je už dostatečně velká na 
společný odchod 4-členné rodiny či uvítání 
návštěvy.  

 
Věřte mi, že vstupovat do domu miniaturním 
prostorem o rozměrech kabinky chemického 
záchodu není nic příjemného.  

 
Zvlášť, když zakopáváte o odložené boty a u hlavy 
vám šustí pověšené kabáty.   
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2.5. Kuchyně 
 

Kuchyň je ideální umístit blízko vstupu - nebudete muset zdolávat velké vzdálenosti při nošení nákupů.   Orientace je vhodná na 
východ, severovýchod či sever. Na západní a jižní orientaci zapomeňte. Taková kuchyně se bude nadměrně přehřívat.  Lednice na 
jižní stěně přímo u okna, osvětlená celý den slunečními paprsky je opravdový bonbonek!  
 
Spíž, která bývá často součástí kuchyně, také potřebuje chladnější přívod vzduchu ze severní strany, aby potraviny v ní uložené, 
měly ideální skladovací podmínky. 
 

 
Okno by mělo osvětlovat kuchyňskou pracovní 
plochu z levé strany ( pro praváky)  nebo zpříma. Je 
fajn mít v kuchyni dvě okna s  orientací na různé 
světové strany, rychleji a kvalitněji vyvětráte.  

 
V současných obytných prostorech, kde  jsou  
kuchyně, jídelna i obytný prostor propojeny, toho 
dosáhnete naprosto bez problémů.  Úplné či 
částečné propojení místností je také skvělé z 
důvodu bližšího kontaktu celé rodiny nebo 
návštěvy.   

 
Myslete i na dobrou návaznost na venkovní terasu 
- nikomu se nechce kličkovat s odpolední kávou 
celým domem.   
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2.6. Jídelna 
 

Také toužíte po jídelně, která přímo navazuje na kuchyni a vy můžete být při přípravě jídel v kontaktu s ostatními v obytném 
prostoru? Pozor však, abyste si stolování nekazili pohledem na neuklizenou kuchyňskou linku s povalujícími se zbytky jídla a 
špinavým varným centrem.  Zvažte, do jaké míry pro vás bude propojení s obytným prostorem komfortní a kdy by vás již mohlo 
obtěžovat.  
 
Mít možnost kuchyň jednoduše a rychle zavřít a schovat před zraky návštěvy nebývá mnohdy vůbec špatné.  Nebo oddělte pracovní 
prostor kuchyně od jídelního stolu zvýšeným pultem, skrze který není na kuchyňskou linku vidět. Buďte jako chytrá horákyně! 
Propojené, nepropojené.  
 

 Pokud docílíte východní orientace jídelny, budou vás 
ráno příjemně lechtat paprsky sluníčka, které ještě 
nemá velkou sílu a  po zbytek dne ochráníte prostor 
před přehříváním. 

 
Jídelní stůl potřebuje dostatek místa. Musí být 
dostatečně široký a dlouhý, aby bylo všem příjemné u 
něj stolovat a zároveň je nutné, aby za zády židlí byl 
dostatek prostoru pro přístup k němu.   

 
Minimální šířka prostoru pro stůl se židlemi po obou 
stranách by měla být přibližně 220 cm. Zakreslete si 
tento prostor do dispozice jídelny a hned uvidíte, zda je 
její velikost dostačující nebo zda někde místo schází.  
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2.7. Obývací pokoj 
 
Čím je pro vás obývák? Pro mě je místem setkávání a nejužívanějším prostorem  z celého domu. Potřebuje hodně světla a tepla.   
Ideální orientace je tedy na jihozápad.  
 
Slunce osvětluje pokoj až do pozdních odpoledních hodin a skvělé je, pokud ještě přidáte výhled z okna do zahrady . Přesto pozor 
na jednu nepříjemnou stránku.  Západní  slunce  oslňuje.  Proto již v dispozici myslete na umístění  pohovky  po směru jeho paprsků 
tak, abyste v jeho svitu mohli číst knihy, noviny a časopisy. Nechcete mít přeci zatažené žaluzie, když venku krásně svítí sluníčko.  
 
 

Sezení je vhodné umístit v chráněné pozici zády ke zdi, 
v žádném případě  k průchozí části místnosti, vchodu nebo 
oknu, jak to často vidíme v moderních lifestylových 
časopisech.  
Takové sezení v centru pokoje není příjemným útočištěm 
k rozjímání a relaxaci, jste tu jak na lavičce na nádraží.   
Zároveň mějte již v dispozici na paměti, kam umístíte 
televizi (proti pohovce) a  případně  krbová kamna.   

 
A ještě jeden praktický tip do obývacího pokoje: Pokud 
máte děti nebo je budete mít, myslete i na ně. Malé děti 
budou trávit čas s vámi, a protože v obýváku jsme 
většinou největší část dne a schází se tu celá rodina, tak 
budou právě tady. A malé děti potřebují spoustu věcí. 
Když jim vytvoříte jejich malý koutek přímo v obytném 
prostoru, ušetříte si nervy uklízením hraček z celého 
obýváku každý večer.  
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2.8. Dětský pokoj  
 

 Je pravděpodobně největším oříškem ze všech místností v domě, byť si to málokdo uvědomuje. 
 
Dětský pokoj v sobě slučuje nejvíce funkcí v porovnání s ostatními místnostmi v domě. Slouží k mnoha činnostem a měl by splňovat 
kritéria pro obývací pokoj, pracovnu i ložnici.  
Dětský pokoj musí být dostatečné velký, aby se v něm mohly navzájem potkávat, ale nepřekážet si všechny jeho funkce - spaní, 
studium, zájmy a  hra.  

 
Nejlepší orientace pro dětský pokoj je jih, jihovýchod, 
východ. V případě jižní orientace je nutné myslet na 
dostatečné stínění před ostrým letním sluníčkem.  
Protože dětský pokoj slouží i jako ložnice, je umístění na 
západní stranu naprosto nevhodné, protože pokoj by byl 
nadměrně přehříván právě v odpoledních hodinách a do 
večera by nevychladl.  
Severní orientace dává pokoji málo světla, mohl by působit 
ponuře a smutně. Také osvětlení pracovního stolu by bylo 
v tomto případě  nedostatečné.   
 
Myslete na různé možnosti využití dětského pokoje. 
Potřeby dětí se v průběhu dospívání mění a jiné požadavky 
bude mít malé dítě a jiné teenager.  Pokud plánujete 
společný pokoj pro 2 sourozence, je vždy vhodné, aby již 
v dispozici bylo pamatováno na případné rozdělení 
prostoru na 2 menší části. Ideální je zároveň vytvořit  
samostatnou část určenou ke spaní a hraní.   
  

 

Postel umístěte v  rohu bez oken proti dveřím. Dítě bude mít 
pocit bezpečí chráněného prostoru a zároveň přehled o 
vstupu do místnosti, kudy může v noci do pokoje proudit 
proužek světla.   
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2.9. Ložnice 
 

Je  místem odpočinku a nejméně frekventovanou částí domu. 
 
Pro ty z vás, co jste ranní ptáčata, bude určitě nejvhodnějším řešením orientace oken na východ, kdy vám ranní slunce zpříjemní 
vstávání.  
Pro ty, kdo si ráno raději přispí, mohou být ranní sluneční paprsky nepříjemné, a proto počítejte již v projektu domu s postelí 
situovanou tak, aby vás brzké ranní sluníčko neobtěžovalo.   
 
 
 
 
 
   

 

 
Východním sluncem je místnost ráno dobře 

prosvětlená  a  dodá  vám energii do nového dne. V 

horkých letních měsících se v průběhu dne ložnice 

příliš neohřívá a v době kdy půjdete spát, zde bude 

příjemně.  

Jižní orientace je řešení vhodné pouze v případě 

denního využívání místnosti, například při propojení 

ložnice s domácí pracovnou. 

O západní straně vůbec neuvažujte (stejně jako u 

dětského pokoje), v letních teplých dnech se 

místnost nadměrně přehřívá a špatně se zde usíná. 
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Postel v ložnici umístěte co nejdále od okna, se zdí za hlavou a 
s výhledem na vstupní dveře. Ty by měly být v ložnici pouze 
jedny.  
 
Ložnice je místo, kde jsme ve spánku bezbranní a  pocit 
bezpečí je velmi důležitý pro kvalitní odpočinek. Velké zrcadlo 
viditelné z postele představuje pocitově další takové dveře, 
proto ho umísťujte raději tak, abyste ho přímo z postele 
nevnímali.    
 
Minimální rozměr volného prostoru (bez skříní)   ložnice je 260 
cm x 260 cm. Před postelí,  která je dlouhá 200 cm tak zbude  
prostor na průchod alespoň 60 cm. Při 180 cm šíře postele tak 
zbývá na bočních stranách pouze 40 cm. 
 
To je již hodně úzký prostor, pokud máte na jedné straně 
uličky plnou zeď nebo skříně až ke stropu.  
Komfortnějších je 50 – 60 cm.  To znamená bezmála 3 metry 
šířka volného prostoru ložnice.  
 
 Jak je na tom ta vaše?  
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V současné době je často navrhován vstup do  koupelny přímo z ložnice.  
 
Nejenže to znamená umístit druhé dveře do ložnice, ale především  utlumit akusticky a světelně koupelnu, mnohdy včetně toalety. 
To je přes jedny dveře vedoucí přímo k posteli prakticky nemožné. Jestli jste však nadšení cestovatelé, pak možná toto řešení 
uvítáte. Budete se cítit jako v hotelu. 

 

Jestliže v domě není samostatná šatna, umístěte do ložnice úložné prostory pro skladování oblečení, ložního prádla, případně 
sezónního oblečení.  Určitě nemusím vypočítávat výhody vestavěných skříní – přesto však – jiná skříň nevyužije prostor tak beze 
zbytku  jako ta vestavěná.  
V souvislosti s využitelností prostoru zohledněte i případné šikminy střechy u podkrovních místností – pro umístění skříní jsou 
obecně podkrovní místnosti značně nepraktické. 
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2.10. Koupelna a WC 
 

Předpokládám, že si v případě patrového rodinného domu pořídíte koupelny 2, každou na jednom podlaží.  Je fajn, když jsou obě 
koupelny plnohodnotné tak, aby případná návštěva mohla použít spodní koupelnu v blízkosti společných místností a nahoru do 
klidové, soukromé  zóny tak nemusela vůbec přijít.  
 
Alespoň jednu z toalet umístěte samostatně.  Čas strávený v koupelně bez záchodu je mnohem příjemnější. A nikdo vás při koupeli 
nebude vyrušovat.  
  

Okno v koupelně by mělo směřovat na západ či  

sever.  Vyhýbejte se projektům, kde není koupelna 

osvětlena přirozeným světlem.  

V případě, kdy bude nutné umístit koupelnu do 

středu dispozice (např. u dvojdomů a řadových 

domů), využijte moderní architektonické prvky, jako 

jsou světlovody, abyste do místnosti dostatek 

denního světla přivedli. 

Díky přirozenému světlu bude koupelna příjemnějším 

místem a zároveň ušetříte na energiích.  
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Sledujte v dispozici délku trasy, kterou musí urazit voda, než začne téct z kohoutku. Nejvýhodnější je samozřejmě co nejkratší 
cesta, ušetříte tak nemalé peníze při odpouštění studené vody při čekání na teplou.  
 
 Koupelny a toalety umísťujte nad sebe a dbejte i na blízkost kuchyně. Kumulujete tak veškeré mokré provozy na jedno místo, což 
povede k další úspoře při realizaci rozvodů a následně i režijních nákladů domu.  
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2.11. Zázemí  
  
I při skromném způsobu života jsou doplňkové místnosti a prostory poskytující technické a servisní zázemí každodenního provozu v 
rodinném domě nepostradatelné a velmi obtížně nahraditelné. 
Patří mezi ně garáž, technická místnost, prádelna obvykle spojená se sušárnou, šatny, komory, spíž, místnost pro domácí práce, 
sklad zahradního nářadí, dílna.  
Ačkoliv se jedná o doplňkové místnosti, nepodceňujte jejich správnou velikost s ohledem na budoucí funkční využití.  
 
Nejpotřebnější skladovací prostory jako šatny, komory a spíže nedostatkem místa bolestně trpí a nemohou bez něj dokonale plnit 
svoji funkci.  
Někdy jsou prostorově velkorysé, ale například velká okna bez odsazení od rohu místnosti či špatně umístěné dveře využití těchto 
místností zásadním způsobem limitují.  
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Pozor také na nepřiměřeně velká okna v těchto místnostech navržená v takové výšce, kde brání využít celou stěnu. Kromě toho 
přivádějí do malých prostor neúměrně mnoho světla a jsou příčinou zbytečných tepelných ztrát. 
 
Promyšlená koncepce vybavení a uspořádání je především pro skladové prostory zásadní a usnadní Vám mnoho starostí s uložením 
v domácnosti potřebných věcí. Vybírejte úložný nábytek tak, aby využíval místnost v celé výšce. V extrémně malých místnostech 
zvažte použití otevřených mělkých regálů. 
  

A v neposlední řadě nerezignujte na vzhled těchto místností.  Vtip a grafický motiv sem mohou vnést lepší energii a pomoci zázemí 
včlenit se do organismu celého domu.  
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2.12. Komunikační prostory 
 

Většinou s nimi moc nepočítáme. Chodba je pouze nutný spojovací prvek v domě a schodiště slouží ke zdolání výškového rozdílu 
mezi patry. Nemusí tomu tak být.  
 
Dostatečně široká chodba pojme knihovnu a výklenek v rohu je ideální pro rodinný otoman, který jste zdědili po svém 
pradědečkovi. Ideální místo pro odpočinek s knížkou v ruce. Nebo se chodba stane dětským hřištěm, bowlingovou dráhou či 
tenisovým kurtem. V sychravých podzimních plískanicích ideální útočiště pro malé nezbedy! 
 
A schodiště? Využijte ho jako další úložný prostor nebo obrazovou galerii.  Buďte kreativní! 
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2.13. Jak to vypadá v praxi 
  
Při výběru typového projektu je mnohdy prakticky nemožné vyhovět všem popsaným požadavkům. Přesto nezoufejte. 
  
Máte nyní k dispozici informace, které si většina stavebníků neuvědomuje a díky kterým se můžete vyvarovat mnoha chyb. 
Výsledný dům je vždy výsledkem mnoha zvažování a kompromisů a je to tak v pořádku.  Jen je potřeba vědět, proč ten který 
kompromis děláte, co vám přinese a jak ovlivní další návaznosti ve vašem budoucím domě.   
  
A co je hlavní? Bydlet v domě budete přece VY,  a to je tím nejdůležitějším kritériem postaveným nade vše.  
  
Zkuste si udělat svůj jednoduchý dispoziční náčrtek s umístěním vašeho domu na konkrétním pozemku. Zjistíte tak, jaké projekty by 
vám mohly přibližně vyhovovat a zúžíte tak jejich počet. Na první pohled pak uvidíte ten, který je nevhodný a nebudete s ním 
ztrácet čas.   
 

 Je to snadné: 
  

Vezměte si čtverečkovaný papír, určete si měřítko (např.  
1 čtvereček = 0,5m) a nakreslete si rozměr vašeho zádveří, kuchyně 
a dalších místností - každou místnost jednotlivě. 
Pak je vystříhejte a podle požadavků na orientaci vůči světovým 
stranám zkuste situovat na pozemku, jehož hranice jste si vyznačili 
na novém papíře (opět použijte ten čtverečkovaný,  bude se vám 
lépe pracovat).  
Získáte tak představu, jak je nutné vše na pozemku poskládat a 
jakým způsobem vás limituje a co vám dovolí.  Nezapomeňte na 
schodiště a chodby. V případě potřeby měňte šířku a délku 
místností.  
 

http://www.nejlepsidumnasvete.cz/
www.bydlenivkostce.cz


Je pro Vás e-book přínosem? Chcete podpořit jeho další aktualizace a doplnění pro ostatní stavebníky?  Pak budu velmi ráda, když přispějete libovolnou částkou na bankovní účet 1104364014/3030. Do 

poznámky prosím vložte „NDS“. Děkuji.  

                                                                      Monika Kořínková / Nejlepší dům na světě 

 

 

 

www.nejlepsidumnasvete.cz/ www.bydlenivkostce.cz       © 2014           43
          
           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemýšlejte nad variabilitou jednotlivých místností, nad změnou jejich funkce v čase. Například schody, které umístíte mimo obytný 
prostor dávají možnost rozdělit dům v budoucnu na dvě samostatné bytové jednotky. Hostinský pokoj v přízemí může sloužit coby 
rodičovská ložnice a každé z vašich 3 dětí tak získá svůj osobní pokoj v patře.  Nebo ho využijete jako "vejminek" pro svou  maminku 
v době, kdy bude nutné se o ni postarat.  
 
Určitě vás napadnou další a další možnosti. Všechny je dejte na papír, vyberte z nich ty pro vás zásadní a ty pak zohledněte ve své 
dispozici.   

 

 2.14. Tvar a podoba domu 
 

  

V průběhu práce s dispozicí začnete jistě přemýšlet nad podobou domu a jeho tvarem.  
  

Tvar domu má zásadní význam při náročnosti realizace samotné stavby domu a dále je určující pro následné provozní náklady 
domu. Čím je dům kompaktnější, tím více výhod nabízí.   
 
  
Stavba domu =   Čím jednodušší tvar, tím jednodušší konstrukční systém. 
  
Jaké výhody vám to přinese: 
  

 Úsporu peněz - méně materiálu, méně nadstandardních drahých prvků  
 Méně reklamací -  často dochází ke špatnému provedení atypických řešení (málokterá firma s nimi má dostatečnou 
zkušenost) 
 Úsporu času - jednoduché věci jsou rychleji hotové 
 Nadčasovost - jednoduchý tvar vás přežije. Kdeže jsou doby obloukovitých oken a věžiček? 

Harmonii bydlení  dle feng shui - nikde nic netrčí, dům zaručuje  plnohodnotný život, kde žádný aspekt nechybí  
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  Provoz domu = Čím kompaktnější tvar, tím menší energetická náročnost 
  
  Jaké výhody vám to přinese: 
  

 Úsporu peněz - menší náklady na vytápění (v našich podmínkách vytápíme své domy více než polovinu roku) 
 Menší  údržba - kompaktní tvar zaručuje při požadovaném objemu co nejmenší povrch, o který je nutné se následně starat 
(fasáda, střecha apod.) 
 Větší odolnost - kompaktní tvar je odolnější vůči povětrnostním vlivům  

  
 

kompaktní dům  X  nekompaktní dům 
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2.15. Pojďte vybírat 
 

 
  
 

A je to!  Nyní víte vše k tomu, abyste se mohli 

pustit  do hledání VAŠEHO  PROJEKTU  domu.   
 

Vlastně ještě NE….  Nevíte, co Vás bude projekt 

stát, kolik peněz si máte připravit a jak najít tu 
pravou firmu, od které ho pořídíte.  
 

Výběr firmy, od které projekt koupím  
  
Líbí se vám projekt? Je to ten pravý?  
 
Skvělé!  
 
Zbývá už si jen prověřit firmu, která ho prodává. Nedejte pouze na 
její osobní stránky, hledejte reference, pátrejte v diskuzích -  
zkušenosti klientů vždy vypoví více, než sebechvála a sladké řeči 
prodejce. 
 
Pokud budete mít pochybnosti o solidním jednání vybrané firmy, 
hledejte dál. Až vše perfektně zapadne do sebe a vy budete mít 
v daný projekt i firmu důvěru. 
 
Prozkoumejte, jaké další služby firma nabízí – pomoc s vyřízením 
stavebního povolení, stavební dozor, konzultace. 
 
 Dodatečný servis se vám může hodit.  
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Z čeho se skládá cena projektu ?   
  

 cena za samotný projekt  obvykle 25.000,- Kč  až 50.000,- Kč 
 
 cena za osazení domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě  8.000,- Kč až 15.000,- Kč  
 

 cena průkazu energetické náročnosti budovy  2.500,- Kč až 7.000,- Kč 
 

 cena projektu požární ochrany  2.500,- Kč až 4.000,- Kč 
 

 cena radonového průzkumu  cca. 3.000,- Kč 
 

 výkaz výměr (dokument potřebný  při výběru stavební firmy k porovnávání nabídek) 2.000,- Kč  až 5.000,- Kč 
 

 položkový rozpočet (předpokládané náklady na stavbu domu zpracované na základě výkazu  výměr)  3000,- Kč až  5000,- Kč  
 

 úpravy v projektu  - jsou oceněny individuálně. Vždy se ptejte předem, kolik vás ta která úprava v projektu bude stát. Nezřídka se 
stává, že úpravy v projektu mohou nakonec cenu typového projektu i zdvojnásobit.  

 
 cena za paré projektu navíc – většinou dostanete v ceně typového projektu 5 paré. V případě, že potřebujete další, je nutné za 
něj připlatit 500,- Kč až 2500,- Kč/ 1 kus. 

 
 

 

Jsem moc ráda, že jste se mnou došli až sem.  
 
Věřím, že z vás počáteční nejistota spadla a s nadšením se pustíte do hledání svého projektu.  
Vybírejte pečlivě, hlavou i srdcem.  Prostě si to užijte!       
               Držím vám palce a těším se na případnou spolupráci. 
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3.   23 tipů pro Váš dům  
 
 
Ve třetí, poslední části eBooku se budu věnovat jednotlivostem v domě a  v jeho  návaznostech, na které mám potřebu upozornit. Jedná 
se o poznatky vycházející z mých osobních zkušeností, ze zkušeností  mých  kolegů a přátel. 
 
Jsou to postřehy z praxe, které vám mohou přinést finanční a časovou úsporu. Některé z nich jsou zásadní do té míry, že jejich 
opomenutí v důsledku hodně bolí, jiné jsou takové malé "prkotinky".  
 
 

Každý z nich jednotlivě představuje jeden z kamínků 
v mozaice, představuje mé know-how nasbírané za 
roky praxe. 
 
A také představuje můj subjektivní názor.  
 
Tak vidím bydlení já a je možné, že ho uvidíte 
naprosto odlišně. Každý jsme jiný.  A díky tomu se 
můžeme navzájem inspirovat.  
 
Budiž tedy následující řádky inspirací i pro vás a ať 
vám přinesou mnoho užitku.  
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3.1. Rozvod elektřiny nejen v domě 
 

Již v okamžiku přípravy projektové dokumentace ke stavbě domu je vhodné uvažovat, jak bude vypadat budoucí zahrada a jaké zdroje  
na ní budete využívat. Již při stavbě základů je pak vhodné připravit si chráničky, kterými následně potřebné kabely a rozvody povedete. 
Skoro nic to nestojí a do budoucna je to k nezaplacení.  
   
Ideální je připravit si dostatek průchodů k následné pevné instalaci venkovních voděvzdorných zásuvek, které budou chráněné 
proudovým chráničem v domě. Vyhnete se tak nepříjemným situacím, kdy budete tahat prodlužovací kabely oknem či protahovat 
škvírou ve dveřích domu.  Nezapomeňte, že kromě  230 V můžete potřebovat i  přívod 380 V. 

  
Nebojte se zvažovaný počet zásuvek naddimenzovat a zároveň mít dostatečnou kapacitu domovního jističe.  
 
 

Kde všude na zahradě elektřinu využijete? 
  

 Zahradní domek, zahradní dílna – záleží, co všechno zde budete vyrábět a k čemu domek používat  
  
 Terasa - grilování, osvětlení, případně lampa s topným tělesem, hudba, zásuvka na připojení  běžných spotřebičů ( notebook, 
nabíječka telefonu apod.)  
 
 Venkovní kuchyně - mrazák, lednice, vinotéka, mikrovlnná trouba, kávovar, další malé spotřebiče 
 
 Bazén, případně sauna a další příslušenství  
 
 Vstupní prostor - dálkové  otevírání brány případně branky, domovní zvonek, osvětlení vchodu  
 
 Studna – čerpadlo k zalévání zahrady 
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3.2. Voda a odpad na zahradě 

 
Promyslete již na počátku, jakým způsobem budete s vodou hospodařit, jak ji budete využívat a připravte si variantní řešení do 
budoucna. Není nutné zřizovat vše okamžitě, stačí se na případnou budoucí změnu připravit. Připravit přívod ze studny nebo 
akumulační nádrže do technické místnosti v domě není velkou investicí a až přijde ten správný čas, stačí vyměnit hadice a snížit tak 
náklady za  vodné a stočné až o polovinu.  
  
V ČR se pohybuje dodání 1 m3 vody v rozmezí 40,- Kč až 100,- Kč. Náš rodinný dům se čtyřčlennou domácností spotřebuje  130 -  150 
m3 za rok, plné využívání vodovodu pro nás  představuje částku  téměř 1.000,- Kč  měsíčně .   
 
Následující tabulka ukazuje, jak by naše domácnost  ušetřila  polovinu nákladů na vodu díky alternativnímu zdroji.  
  
 

Co může nahradit dešťová/ studniční voda: 
  

Splachování WC   36 % 

Praní prádla  12 % 

Zalévání domácích rostlin 2 % 

Mytí auta 2 % 

  
 

K čemu potřebujeme pitnou vodu: 
  

Sprchování 30 % 

Hygiena 6 % 

Mytí nádobí 6 % 

Pití a vaření  2 % 

  

Ostatní voda:   4 % 

 

Ročně by tedy naše domácnost  uspořila  na dodávkách od vodáren cca. 
polovinu nákladů =  6.000,- Kč. 
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Způsoby jak získat alternativní zdroj vody: 
  

 Akumulační nádrž na dešťovou  vodu -  akumuluje vodu, která by bez užitku odtekla do kanalizace nebo zasakovací jímky. 
 Má bezproblémovou údržbu a představuje nízkou investici, která se brzy vrátí. Vybírat lze z mnoha provedení od nadzemních 
nádrží až po velmi sofistikované podzemní systémy.  

 Studna - Nejčastěji se používají vrtané studny o hloubkách kolem 20 - 30 m. Náklady na pořízení vrtané studny představují 
okolo 30.000,- Kč. 
 

Alternativou je studna kopaná, běžně realizovatelná do hloubky 10 m. Cena za běžný metr se pohybuje okolo 5.000,- Kč, další 
náklady představují posudek a povolení. Toto řešení je vhodné z hlediska finanční návratnosti pouze u nemovitostí, kde je již studna 
vybudována nebo slouží zároveň i k zalévání zahrady. K zalévání zahrady nemusí být okamžitá vydatnost vrtané studny dostačující. 

  
Uvažovat o potřebnosti vody je třeba nejen ve vztahu  dešťová/studniční voda do domu, ale i v případě pitné vody z domu ven. 
I v tomto případě se vyplatí mít rozvody předpřipravené a vyhnout se dodatečným komplikovaným a mnohdy neestetickým 
řešením. Zároveň nezapomeňte na kanalizační přípojky.  
 
Pitná voda v zahradě se bude hodit v případě: 
  

 Napouštění bazénu (při více než 30 m3 nezapomeňte výtoč ohlásit u svého dodavatele, ve většině případů vám nebude 
účtovat stočné - zaplatíte tedy polovinu) 
 
 Venkovní kuchyně - voda na vaření, pití i umývání nádobí 
 
 Zahradní  pítko - zahradní prvek, který budou milovat vaše děti  
 
 Venkovní toaleta s umývátkem na ruce   
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3.3. Parkování 
 

Jaký počet parkovacích míst je optimální ? 
  
Hned říkám  alespoň 4.  Zdá se Vám to moc? 
 
Ačkoli dle platné legislativy je povinností stavebníka zřídit pouze jedno parkovací místo pro 1 bytovou jednotku (záleží na umístění 
nemovitosti), uznejte sami, že to je doopravdy málo.  
  
Každá rodina má většinou dvě auta, pak další parkovací místo potřebujete, když přijede babička, návštěva, nebo kamarádi. A jedno 
místo navrch, kdyby jich přijelo  víc  najednou.  Ideálně pokud budou všechna na vašem pozemku. Nebudete muset se sousedy řešit, 
kdo komu stojí před plotem a s obcí stížnosti, že neoprávněně užíváte obecní majetek.  
  
 

Zpevněná plocha, kterou budete k parkování využívat 
nárazově, může být báječným sportovištěm pro děti 
 
 -  stačí dva kůly a síť a máte perfektní hřiště na 
nohejbal, volejbal nebo basket.  
  
Pro vaše dvě auta si udělejte kryté zastřešené stání  a 
nelitujte toho, že  nestojí v garáži. Na čerstvém vzduchu 
se vám neopotřebí o nic víc než v nákladném stání za  
garážovými  vraty.  
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3.4. Garáž 
  

Garáž je velké téma. Království  pána domu. Kolikrát si říkám, proč se stále tomu prostoru za ohromnými vraty říká garáž. Většinou spíše 
připomíná hodně jednoduchý  mládenecký byt s dílnou v jednom. Není výjimkou, že zde najdete gauč na odpolední odpočinek a televizi.  
Začíná to tak, že tam parkujete auto. Místnost o rozměrech  větší ložnice se ale časem začne využívat k odkládání a skladování všeho 
možného, co se "ještě může hodit". A auto parkuje venku pod pergolou.  
 

Zvažte tedy hned, jestli budovat garáž pro "ustájení"  
auta  nebo raději dílnu a technickou místnost na 
potřebné zázemí domu a svého miláčka nechat spát 
pod hvězdami, protože pravděpodobně tam skončí tak 
jako tak.  
 
Projeďte se zástavbou nových satelitních městeček. 
Každý dům má svou garáž a před ní stále stojící auta.   
  
Zařiďte si hned malou domácí dílnu a technickou 
místnost pro bojler, kotel, mrazák, kola, zahradní 
sekačku, hrablo na sníh a dostatek polic a regálů k 
uložení sportovního vybavení, stanu, spacáků, 
nafukovacího člunu, kol, kufrů, zahradní sekačky a 
dalších nezbytností.  
 
Tyto prostory umístěte tak, aby byly dobře přístupné 
přímo ze zahrady i z příjezdové komunikace.  
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3.5. Vstup – uvítací náruč domu 
  

Některé vstupy jako by zvaly dál, jiné návštěvníky doslova odrazují. Příchod k domu je vstupní branou k jeho majiteli. Mnohdy ani 
nemusím vidět obývák či kuchyni a už u vstupu vím, jak se tam asi budu cítit. Vstup vyzařuje ohromnou energii, pohrajte si s ní  proto 
dostatečně. Dejte svému vstupu osobitý výraz a nešetřete ani barvou.  
 
Tak jako barva oblečení vypovídá mnoho o naší momentální náladě, i barvy našeho domu indikují hlavní prvky našeho charakteru.  
 
 Zkuste se zamyslet co  vás charakterizuje a  jakou energii chcete vysílat ke kolemjdoucím a  návštěvám. Co chcete, aby vás vítalo každý 
den při návratu domů?  

  
 

 Udělejte vstup malebným - použijte hodně 
zeleně, květiny a drobné detaily, které pohladí. 

 
 Co byste řekli malému posezení přímo u vstupu? 
Vzpomínáte na staré filmy se zápražím a 
lavičkou? Nemáte chuť se také posadit a na chvíli 
se zastavit?  Výborně tady chutná odpolední 
káva v parném létě, kdy oceníte chládek severní 
fasády.  

 
 Dovolte si mít osobité dveře - dejte jim barvu, 
která se vám líbí a která vás každý den při 
návratu domů potěší. 
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Pro inspiraci trochu ze symboliky barev vstupních dveří: 
 
  
Modré dveře: Modrá byla vždy vnímána jako  barva nebes. Symbolizuje loajalitu, klid a úctu. Máte-li modré dveře, pouštíte si tedy 
do života klid, bohatství a přátelství  a takové návštěvy vaše dveře přitahují. 
  
Zelené dveře: Zelená je  barvou mystickou. Symbolizuje  přírodu a její obrovskou sílu, růst a koloběh života. Zelené dveře přitahují 
návštěvníky, kteří hledají klid, bezpečí, pochopení a zdraví. 
  
Červené  dveře:  Červené dveře můžete najít i v některých kostelech, protože se odjakživa věří, že mohou ochránit před zlem. 
Červené dveře jsou chápány jako brána do místa, kde je nevyčerpatelné štěstí, pozitivní finanční energie a duchovní podpora. 
  
Fialové  dveře: Fialová je  spojována s meditacemi a  osobním růstem. Lidé, u kterých najdete fialové vchodové dveře, mají 
otevřenou mysl, obrovský přehled a inteligenci. Umí vám poradit a pomoci. 
  
Žluté dveře:  Žlutá jako barva  slunce přitahuje pozitivní energii a zlepšuje myšlení. Může však symbolizovat závist, neupřímnost a 
zbabělost. Se žlutými dveřmi tedy opatrně. 
  
Bílé dveře:  Bílá  je  barvou nevinnosti, čisté  mysli, vyrovnanosti.  Bílé dveře poukazují  na čisté úmysly, vyrovnanou mysl, ale mohou 
být také známkou nedostatku vášně a  emocí. 
  
Černé dveře:  Černá barva má mystický nádech a  podporuje kariérní růst. Vchodové dveře černé barvy o vás říkají, že jste silní, 
rozhodní a víte přesně, co od života chcete. 
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3.6. Zimní zahrada 
 

Zimní  zahrada je vlastně skleník z jedné či ze dvou stran přistavený k domu. Původně vychází myšlenka zimních zahrad ze zámeckých 
oranžerií, které sloužily pro zprostředkování kontaktu s přírodou v zimním období a pro pěstování exotických rostlin. Při jejich 
rozměrech, reprezentativním charakteru a majetkových poměrech šlechty bylo  jejich budování a využití i  opodstatněné.  
  
K čemu jsou zimní zahrady dnes, je mi opravdu záhadou.  
 
Rostliny v nich uložené na zimu je potřeba chránit před mrazy a tedy takový prostor vytápět. Zateplený dům vytopíte celkem snadno, při 
vytápění skleníku topíte pánubohu do oken, a protože je nutné zimní zahrady díky zvýšené vlhkosti důkladně větrat, pak dvojnásob.  
  
A co tak často doporučované využití zimní zahrady na jídelnu?  V zimě se nedovedete zbavit nepříjemného pocitu chladných stěn a v 
létě se v obytném skleníku málem upečete. Vyřešit problém s nadměrným přehříváním lze pomocí předokenních systémů, které jsou 
však dalším finančním zatížením stavebního rozpočtu.  
  
Pro mě představují zimní zahrady jedno z "vítězství" člověka nad přírodou.  
 
Považuji za přirozené, že v zimě je prostě zima a tedy sníh, mráz a příroda odpočívá. Těch pár rostlinek, které potřebují k přežití teplo, 
do interiéru domu vždycky umístím. A až přijde jaro, opět je přesunu ven do zahrady. 
 
U těch ostatních vezmu z jara semínka, zasadím je a budu se radovat z toho, jak vyrostou, vykvetou a na podzim zaniknou. To je koloběh 
života, krása jeho neustálé proměny a rytmu.  Nepotřebuji mít rostliny, které jsou stále stejné, stejně tak nepotřebuji mít život stále 
stejný :)  
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3.7. Podkroví  
 

Šikmé stěny podkroví s částečně přiznanými krovy, útulný pelíšek ve starém otomanu, teplo a klid. Tak vypadá ideální představa 
podkrovních místností. Kde se vzalo obytné podkroví?  
Vzniklo z původních půdních prostor. Naši předkové stavěli své domy vlastně jednopodlažní, přízemní. Díky technickým řešením, která 
ve své době znali, vznikla i podoba a sklon střechy. Využití půdního prostoru ke skladování sena mělo hned 2 výhody. Zamezilo přístupu 
vlhkosti k senu a zároveň bylo seno báječným izolačním materiálem stropu obytných místností v zimním období. Půda se také využívala 
k sušení bylin, hub, prádla. Dnes však nemá prostor pod střechou žádné logické opodstatnění. Je nepraktický a obtížně využitelný.  

  
 Okna -  Obecně platí, že zasklené plochy v podkroví by měly tvořit přibližně 10  % z půdorysné plochy místnosti.  
 Pro  ložnici o výměře  16 m2, to představuje více jak 1,5 m2 okenní plochy. Tedy jedno větší nebo dvě menší okna.   
  
Střešní okna 
 

 jemné bubnování deště na okenní tabuli se vám může zdát romantické, ale při hodně deštivé noci se doopravdy nevyspíte. 
   
 nevyvětráte si, když je venku ošklivé počasí 
 

 Když nasněží, je okno neprůhledné a při větší vrstvě sněhu nelze otevřít 
 

 Nevyužijete parapet, protože žádný není 
 

 V létě je  interiér přehříván (když už střešní okna - tak  na sever či východ!)   
 

 Výrobní náklady jsou větší než u klasického okna a tím stavbu domu prodražují 
 

 Jejich údržba je náročnější než u klasického okna (prach zvenčí na nich snáze zůstává než na oknech ve vertikální poloze) 
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Okna ve vikýři 
 

 konstrukce vikýře s nutností realizace přímo na stavbě je nákladná a komplikovaná 

 

 U vikýře je velké riziko poruch způsobených neodbornou prací a nedodržením správných postupů 

 

 V mnoha případech vikýř dům doopravdy "hyzdí" 

 

 Výhodou je zvětšení obytné plochy pokoje 

  
Zkosení stěn - Šikminy  ve vnitřním prostoru jsou limitující. Místnost ztratí minimálně 1 stěnu a zároveň část podlahové plochy, která 
je v pásu 1 m výšky téměř nevyužitelná - záleží na výšce nadezdívky. Zkuste pak do takové ložnice vměstnat vestavěné skříně na 
uložení oblečení, plnohodnotnou manželskou postel a vstát každé ráno tak, aniž byste se praštili do hlavy.  
  
Kontakt s přírodou - výměnou za teplé hnízdečko je mnohdy třeba obětovat překrásný výhled do krajiny. Budiž pak útěchou alespoň 
hvězdná obloha za jasných nocí.  
 

  

Vyměňte klasický „ český " domek za variantu s vyšší nadezdívkou druhého nadzemního podlaží. V obcích s místní úpravou, která 
požaduje sedlové střechy, vyhovíte požadavku a zároveň získáte plnohodnotné vnitřní prostory. Takové řešení ušetří i finance za 
vybudování vikýřů, případně dražší střešní okna. Menší plochou střechy získáte úsporu na materiálu i provedení (těch pár cihel na vyšší 
nadezdívku bude zanedbatelnou částkou). 
  
Samozřejmě největší využitelnost druhého nadzemního podlaží má dům s plochou střechou, tam je 100%. Pokud jste z těch, kteří 
nejsou této podobě domu nakloněni, báječným řešením je pultová střecha, která v sobě spojuje výhody využitelnosti vnitřního prostoru 
a tradiční sklon střechy pro odolnost vůči povětrnostním vlivům.  
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3.8. Balkon  
 

Je jasné slunečné ráno, otevřete balkonové dveře vaší ložnice a vpustíte dovnitř hřejivé paprsky a vlahý ranní vzduch.   Pak popadnete 
peřiny a šup s nimi přes balkonové zábradlí.  Necháte je tam až do oběda, vrátíte na postel, uhladíte a  zavřete balkonové dveře.   
  
Tak, to je asi jediná užitečná funkce, kterou balkon v rodinném domě poskytuje. A ještě sporná. Pokud trváte na větrání peřin, zábradlí 
u francouzského okna vám prokáže stejnou službu.  

  
V rodinném domě je centrem rodinného života v hezkém počasí zahrada, balkon má opodstatnění jen u bytů v bytových domech. Tam 
je pro příjemné posezení mezi muškáty u snídaňové kávy nepostradatelný.  
      
  
 

Ale u domů?   Ne, ne, ne.      
Dejte peníze  raději  do  něčeho  jiného……... 
      
  
Přesto, nedávno mě jeden balkon nadchl.  

  
Holandští architekti vymysleli důmyslné okno, ze 

kterého se během jedné minuty stane balkon.  Lze 

jej instalovat do  běžného  okenního prostoru a  

nepotřebuje žádné další technické podpůrné 

systémy.  Jednoduché a geniální. Sice nákladné, ale 

má to vtip a eleganci.  
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3.9. Tepelná izolace  

Je předmětem mnoha sporů, velkých hospodských debat.  Zrovna nedávno jsem vyslechla zapálený rozhovor o tom, který zdící 
materiál je izolačně lepší, a který se již nemusí dodatečně zateplovat. Milí pánové, ten kus polystyrenu, který na zeď domu 
připlácnete, doopravdy nestojí za to řešit. Stačí ho tam dát.   
  
Ze své zkušenosti vím, že tady se opravdu šetřit nemá. Kvalitní izolace vydrží desítky let a  prvotní náklady do zateplení domu máte při 
cenách rostoucích energií  za chvíli zpátky doma. Dobré je vyžadovat  dosažení nízkoenergetického standardu, což je při rozumném 
tvaru domu u novostavby snadno proveditelné.   
  
 
Jaké jsou doporučované síly izolace? 
  

Izolace podlahy nad terénem  20 - 25 cm max. 30 cm  

Izolace střechy min. 30 cm, raději však více až k 50 cm - zamezíte letnímu přehřívání 
podkrovních prostor 

Izolace stěn 25 -30 cm  v zásadě na jakékoliv zdivo 

  
V případě dodatečného zateplování se vystavujete zbytečným nákladům vydaným na vrchní vrstvu fasády.  Podlahu již dodatečně 
nezateplíte a u stropu zaklopeného sádrokartonem budete velmi zvažovat, jestli vám to stojí za to.  Pokud máte na stavbu domu 
omezený rozpočet, pak se snažte vynechat to, co lze bez problémů v budoucnu přidat, ale tím tepelná izolace rozhodně není. 
  
Na zateplení lze také využít státní dotační programy, které ušetří 30 – 50 % investovaných nákladů. Informujte se na stránkách 
http://www.novazelenausporam.cz/ 
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Úspora energie při optimálním zateplení rodinného domu: 
  

Zateplení fasády 32 % 

Zateplení stropu/ podlahy půdy 30 % 

Zateplení podlahy   10 % 

  
Celkově tedy úspora okolo 70 % na spotřebě energie pro vytápění. U klasického rodinného domu o výměře  140 m2  to je až 
20.000,- Kč každý rok při současných cenách energií.  
  
 
 

 

Už přemýšlíte, co s nimi uděláte?  
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3.10.  Řízené větrání - rekuperace 
  

Je skvělé zateplit si kvalitně dům, osadit okna dvojskly nebo dokonce trojskly a  šetřit na energii za vytápění.   
 
Tím, jak je dům hermeticky uzavřený, v něm však dochází ke srážení vlhkosti na oknech a místech tepelných mostů v takovém množství,  
které může být hodně nepříjemné.  Po okně tečou čůrky vody a skapávají na plovoucí podlahu. Každé ráno je třeba vytřít kaluže, které v 
noci vznikly pod všemi okny v domě. 
 
Je z toho cesta ven? Ano, dostatečným větráním.  

  
Klasické způsoby větrání bez zpětného zisku tepla z odpadního vzduchu  
  

 větrání starými okny se škvírami 
 
  novými okny s mikroventilací 
 
  větrání větračkou v horním patře s komínovým efektem 

 

  časté otevírání oken, i když se vám průvan zrovna nehodí (máte malé děti)  
 

  ventilátor na WC a koupelně 

  
  
Ani jeden z těchto způsobů není šetrný k vaší peněžence, protože teplo, které vyvětráte s vydýchaným vzduchem, již nikdy nezískáte 
zpět.  Přitom ztráta energie na větrání činí 20  % z celkové potřeby energie na vytápění.   
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Větrání  se zpětným ziskem (rekuperací) tepla  - jednoznačná  volba! 
  

Rekuperační jednotka by měla být součástí každého nového domu! Můžete použít systém nuceného větrání s rekuperací tepla pouze  
pro větrání nebo ho kombinovat s topením.  
Rekuperační jednotka zajistí, že 80 % tepla odpadního vzduchu bude předáno čerstvému vzduchu zvenčí a tento předehřátý vzduch 
přiveden do domu.   

  
Rekuperační jednotka se skládá z výměníku tepla (rekuperátor) a dvou ventilátorů. Jeden ventilátor přivádí čerstvý vzduch zvenčí přes 
výměník do domu. Druhý nasává vydýchaný vzduch z místností a přes výměník jej vyfukuje ven. Jejím hlavním účelem je ušetřit teplo a 
vyvětrat z bytu vlhkost, pachy a oxid uhličitý. 
 
Není klimatizací, v letních měsících ji tedy nelze využít k ochlazování interiérů. K ochlazení prostor domu lze instalovat zemní registr, 
který přivádí do domu předchlazený vzduch. Je to dostatečně dlouhé potrubí (cca.  25m), kterým je vzduch přiváděný do domu veden 
v takové hloubce, kde není zem prohřátá a tím zlepšuje tepelnou pohodu v bytě. Zároveň v zimním období nenasává ventilátor mrazivý 
čerstvý vzduch zvenčí, ale již „předehřátý“ v nezámrzné hloubce, ve které je veden zemní registr.  

  
Kromě ekonomické stránky je velmi důležité i zdravotní hledisko. Obyvatelé novostaveb si často stěžují na větší únavu, bolesti hlavy, 
nekvalitní spánek, zhoršený pracovní výkon, podrážděnost. Není divu, když zavřete žábu do sklenice bez přívodu čerstvého vzduchu, 
brzy si ho vydýchá a dobře jí zcela jistě nebude. Vysoká koncentrace oxidu uhličitého může v horším případě nenápadně a trvale 
poškozovat lidský organismus. V prostředí bez pohybu vzduchu se také tvoří zdraví škodlivé plísně. 

  
Spotřeba vzduchu v domácnosti je poměrně velká a v nových utěsněných stavbách se nedaří ani při stálé mikroventilaci domy odvětrat. 
  
Když zajistíte stálé mírné provětrávání, ideálně se zpětným ziskem tepla z odpadního vzduchu, zdravotní potíže zmizí, zmenší se i 
množství prachu v bytě, nebude vás rušit hluk ulice a také se nemusíte bát zlodějů, kteří by mohli do domu vniknout otevřeným oknem 
v přízemí. V domě budete mít stálejší teplotu a ušetříte za topení.  
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3.11. Stínění oken 

Dům s prosklenou jižní fasádou plný slunce byl i mým snem.  Takový dům máme.  V zimě nám sluneční paprsky dosáhnou přes celou 
místnost až k protější stěně a v přechodném období  brzkého jara  či  podzimu mají dokonce takovou sílu, že dokáží příjemně vyhřát 
celý interiér.  V těchto ročních obdobích je prosklená jižní fasáda naprosto úžasná a funkční.  
  
Ptáte se, jak je to v létě? 
 
Pokud bychom neměli na jižní straně na všech oknech předokenní žaluzie, stal by se náš dům v letních měsících téměř neobyvatelným.  
Letní slunce dokáže interiér tak vyhřát, že tropy jsou proti tomu legrace.  
 
Jednoznačně tedy říkám: jižní zastínění je životní nezbytnost.  
 
Pokud nemáte na svém domě přesah střechy tak velký, aby letnímu slunci zabránil vniknout do interiéru, neváhejte a již v rámci stavby 
integrujte při instalaci oken patřičné stínící prvky.  
 
Z vlastní zkušenosti doporučuji stínit i východní a západní stěnu domu. Ranní letní paprsky mají také velkou sílu a dokážou vaši ložnici 
vyhřát tak, že z ní pak bude naakumulované teplo proudit celý den do ostatních místností a ani večer nebude dostatečně vychladlá pro 
kvalitní spánek. 
 
Na  západní  fasádu  svítí slunce až v podvečer, když klesá za horizont a ačkoli není již tak ostré, díky tomu, že se dostane hlouběji do 
interiéru a zasáhne velkou plochu, dochází k nepříjemnému přehřívání i na této straně.  
  
Stínění v interiéru domu není účinné, příliš ho nedoporučuji. Vnitřní žaluzie, japonské stěny, závěsy a další systémy slouží především k 
zamezení nechtěných pohledů zvenčí, ale tepelně-izolační funkci vnějších stínících prvků nenaplní ani z 20 %.  
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Jaké jsou možnosti stínění? 
  
Venkovní hliníkové  žaluzie a rolety - jsou nejefektivnější ochranou proti slunci. Tepelné záření je zachyceno vně budovy a nedochází 
tak k prostupu tepla do interiéru. Vedle vynikající protisluneční ochrany chrání také proti hluku. Hliníkové předokenní rolety představují 
skvělou ochranu oken proti rozmarům počasí a znatelně tak prodlužují jejich životnost. Nevýhodou je částečná ztráta kontaktu s 
venkovním prostorem, protože tvoří jakousi barieru mezi interiérem a zahradou. Zejména u chat, chalup a dalších rekreačních objektů 
jsou předokenní hliníkové rolety výborným bezpečnostním prvkem. Rolety jsou chráněny proti nadzvednutí speciální pružinou a 
představují tak nesnadnou překážku pro zloděje a dobrou ochranu proti vloupání. Je možné je ovládat ručně nebo motoricky.   
 

Venkovní textilní perforované rolety - textilní rolety zamezí průniku tepla i nežádoucím pohledům, ale umožní zůstat v kontaktu s 
venkovním prostředím díky svému perforování. Také ochrání interiér domu  před nepříznivým počasím. V případě, že necháte otevřená 
okna a máte stažený screen, není třeba se obávat náhlé změny počasí. Zároveň jsou účinnou ochranou proti hmyzu.   
 

Výsadba zeleně -  vysaďte si keře a stromy tak, aby vám stínily tam, kde potřebujete. Nechte si poradit od odborníků nebo sami 
vypozorujte -  vysaďte  keře a stromy v zahradě v souladu s tím, jak cestuje slunce po obloze v průběhu roku. Správně osázená zahrada 
vám v létě bude dům stínit a v zimě umožní sluníčku dostat se dovnitř do domu.   
 

Výsuvné markýzy  -  jsou   prvkem, který vás nepřipraví o výhled a současně kvalitně stíní. Ve výběru barvy a designu existuje 
nepřeberné množství látek. Jen vám nesmí vadit, že váš dům bude trošku připomínat cukrárnu na předměstí. Dají se však 
zakomponovat do konstrukce dřevěné pergoly, a  tak dosáhnete lepšího vzhledu.   
 

Slunolamy -  jsou dřevěné či kovové nadokenní konstrukce připomínající rošt, které umožní zimním paprskům proniknout dovnitř do 
domu, zatímco vysoké letní slunce otvory mezi jednotlivými lamelami neprojde.   
 

Posuvné fasádní panely  -  jedná se o jakési posuvné  stěny, které se pohybují v kolejnicích na vnější straně fasády a dle potřeby zastíní 
okenní otvory.  Jejich variabilita je vysoká a  zároveň mohou domu propůjčit jedinečný vzhled.  
  

Samozřejmě lze jednotlivé prvky a  systémy kombinovat a tím docílit požadované funkčnosti i estetičnosti. 
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3.12.  Francouzská okna 
 

V posledních letech se stále více používají namísto klasických oken s parapetem ve výšce nad 800 mm tzv. francouzská okna, jež mají 
parapet zpravidla až na úrovni podlahy. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody tohoto řešení, sami pak zvážíte, kam je bude vhodné 
ve vašem domě umístit a kam nikoli.  
 

Kontakt se zahradou:  
 
Okna  zajišťují  kontakt  s vnějším prostředím a přivádí do 
domu přirozené světlo. 
 
 Zde mají francouzská okna výhodu v tom, že umožňují 
větší výhled do zahrady a tak navozují pocit bližšího 
kontaktu s exteriérem a zároveň dělají interiér domu 
světlejším a opticky prostornějším.  
 
Bližší kontakt se zahradou je patrný především v patře 
domu, kde z klasického okna máte většinou výhled jen na 
fasádu protějšího domu, nebo na plot na hranici 
vlastního pozemku.     
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Kompozice fasády: 
 
 Francouzská okna umožní jednotnou kompozici fasády 
domu. Dosáhnete jimi stejného vzhledu jako u 
vchodových nebo balkónových dveří. 
  

  
 

Umístění topení:  
 
Jak umístit topení u francouzského okna? Zatímco u klasického okna se jednoduše 
pod okno postaví radiátor, pod francouzským oknem musí být vytvořen prostor v 
podlaze pro umístění konvektoru nebo vyústění teplovzdušného vytápění.  
 
Méně estetickým řešením je umístění radiátoru přímo před okno a ten je pak  
viditelný i zvenčí.  
 
V případě, že použijete podlahové vytápění, vytvořte okrajovou zónu o vyšší 
povrchové teplotě zhuštěním topného potrubí před oknem a do okna použijte  co 
nejlepší izolační sklo. Minimalizujete tak pocit chladu v oblasti okna, který u 
podlahového vytápění hrozí.  
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Účinnost větrání: 
 
Při otevření okna funguje větrání takovým  způsobem, 
že spodní částí okenního otvoru proudí čerstvý vzduch 
do místnosti a  v horní části proudí vzduch z místnosti 
ven.  
 
Francouzská okna umožňují díky své větší výšce rychlejší 
provětrání místnosti a šetří tak energii na vytápění.  
 
V případě použití rekuperačního výměníku vás tato 
výhoda "trápit" nemusí.    
 

Použití francouzských oken na celý dům není vhodné z důvodu velkých tepelných ztrát. U jižních fasád a dobrého izolačního skla však 
celoročně přinášejí více tepla, než kolik ztrácejí. 

  
Francouzská okna mohou také představovat limitující omezení při rozmísťování nábytku v místnostech. Nedostatek stěn se může 
projevit velmi záhy a být nepříjemným otazníkem pokaždé, když budete chtít provést v interiéru i malé úpravy. Zjistíte pak, že sedačku 
v obývacím pokoji můžete mít jen na jednom určitém místě, stejně jako televizor.  
 
Dobrým kompromisem je využití oken se sníženým parapetem, které vám výhled do zahrady podstatně zvětší, avšak nebudete čelit 
problémům s instalací radiátorů a nepřipravíte se o cenný prostor k umístění květin a pokojových rostlin na vnitřních parapetech.   
 
V neposlední řadě můžete takový parapet doplněný polštářky použít pro báječné příležitostné posezení.   
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3.13. Bezpečnostní prvky oken 
 

Zatímco pořízení bezpečnostních dveří je dnes již standardem, bezpečnostní prvky oken jsou v tomto ohledu opomíjenou Popelkou. 
Přitom statistiky vloupání do rodinných domů hovoří o 50 % vloupání skrze francouzské okno či balkonové dveře a  33 % vniknutí skrze 
klasické  okno.  

  
Práci zlodějům usnadňují i výrobci oken.  Aby byla okna co nejlevnější a dobře se prodávala, jsou výrobci oken nuceni "očesat" jejich 
vybavení až na dřeň. A zákazníci rádi kývnou na nízkou cenu.  

  
Již při objednávce oken si nechte na okna a dveře v přízemí a na ta, co jsou přístupná například z balkónu, nainstalovat bezpečnostní 
prvky.  
 
Pod základní bezpečností se rozumí opatření okna minimálně dvěma bezpečnostními body a bezpečnostní klikou s blokovacím 
tlačítkem nebo zámkem. Pozor - každý výrobce si pod pojmem bezpečnost představuje něco jiného.  Přitom nové okno s 
bezpečnostním kováním je jen o několik stokorun dražší.  

  
Standardní okna bez zabezpečovacích prvků zloději otevřou během 6 vteřin. Zloděj šroubovákem okno nadzvedne a otevře. Nebo ho 
otevře tak, že nadzvedne okenní křídlo a šroubovákem posune obvodové kování takovým způsobem, aby se otočilo klikou. Nebo kliku 
otočí pomocí odvrtání a zahnutého drátu. Tuto metodu zloději praktikují v poslední době nejčastěji.  Majitel domu si mnohdy ani 
nevšimne, že k vloupání došlo. Okno je dovřené, jen klička není otočená. Teprve při bližším zkoumání objeví vyvrtaný otvor a následně i 
chybějící věci v domě.  
 
Tímto způsobem vykradli i naše sousedy. V noci, když spali, skrze balkónové dveře. Stačilo vyvrtat malý otvor v rámu dveří, prostrčit 
zahnutý kus drátu a párkrát ťuknout do kličky až vyskočila do vodorovné polohy. Pak jen zlehka zatlačit na dveře  a vesele rabovat.  My 
všichni v okolí jsme v dalším týdnu měnili okenní kličky za bezpečnostní. 
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3.14. Terasa 
 
Terasy -  místo odpočinku, relaxace a místo setkávání s přáteli. Určitě již v představách o vašem domě hraje terasa  své nezastupitelné 
místo. Proto, aby  byla  skutečně místem pohody, je nutné dodržet pár pravidel.  

  
 Zahrňte terasu do projektu - Je vhodné už v projektu domu vědět, z čeho bude terasa vyrobená, jak bude vypadat, jaké bude mít 
rozměry a k čemu konkrétně ji budete využívat. Pak není problém již ve fázi stavby připravit základ pro dlažbu či patky pro dřevěný 
rošt a vyhnete se tak dodatečnému napojování terasy k domu, díky kterému může dojít ke vzniku nežádoucích tepelných mostů, 
kondenzaci vody a vlhnutí.  
 
 Dobře promyslete rozměry terasy - určující je nábytek, který na ni chcete umístit. V případě využívání terasy jako venkovní jídelny 
použijte stejné minimální nároky na prostor jako u jídelny v domě a přidejte prostor pro pohyb okolo stolu a židlí. Také zohledněte 
velikost zahrady a domu.  
  
 Tvar terasy - vsaďte na praktičnost. Terasy nepravidelných tvarů vypadají zajímavě, ale musíte počítat se zvýšenými náklady na její 
vybudování a omezenou využitelnost "mrtvých zón".  
  
 Používejte kvalitní a robustní materiály - Nekvalitní dlažba může popraskat. Úspora pár tisíc za méně kvalitní dřevo se vám za pár 
let rozplyne v nákladech za nákup barvy či laku na obnovu povrchu nekvalitního materiálu.  Dimenzujte dostatečně nosnost terasy 
- nechcete mít přece místo terasy lodní palubu, která se při každém kroku zhoupne. 
  
 Orientace terasy a stínění  - Umístění a orientace terasy bude vycházet z vnitřní dispozice domu. Pokud tedy vyberete dům ideálně  
orientovaný, můžete terasu umístit přímo v návaznosti na kuchyň na východní stranu nebo  na jihozápad v případě návaznosti na  
obytný prostor. Vždy dbejte na její dostatečné stínění.   
Tip na skvělé zastínění:  Nechte terasu  obrůst  vinnou révou. V létě oceníte nejlepší stínění, jaké kdy svět viděl a v zimě nebudou  
opadané rostliny bránit  slunečním paprskům vniknout až hluboko do domu.  A pokud máte dům v teplejší lokalitě a  terasu na 
jižní straně, budete si každý podzim užívat pohádkové sklizně.  
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3.15. Bazén  
 

Češi mají na svých zahradách instalováno už zhruba čtvrt miliónu bazénů a jejich prodej v posledních letech stále roste. Ročně se v 
Česku prodá několik desítek tisíc bazénů a Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšším počtem bazénů v přepočtu na 100 000 
obyvatel.  
  

 Bazénoví šampióni v zemích EU (zdroj EUSA) bez gumových bazénů 
  

země počet 
obyvatel 

celkem bazénů počet bazénů 
na 100 tis. 
obyvatel  

ČR 10 000 000 198 000 1 980 

Německo 82 300 000 800 000 972 

Francie 64 000 000 1 400 000 2 188 

Itálie 58 000 000 200 000 345 

Velká Británie 60 000 000 230 000 383 

Španělsko 44 700 000 1 112 000 2 488 

Švédsko 9 200 000 130 000 1 413 
 
 
 
 

 

Nebudu se tím tajit. Jsem proti bazénům na každé druhé zahradě.  A stejně tak jsem proti trampolíně na každé druhé zahradě.  
 
 A i když  tu kážu vodu a místo toho piju víno (i my máme dětský bazén - byť z bývalé nádrže na  dešťovou vodu), ráda bych, abyste 
věnovali trochu času a zamysleli se společně se mnou.  
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Vstupní investice :  běžného nekrytého bazénu o rozměrech 8 x 4 metry zabudovaného v zemi je 150.000,- Kč až  250.000,- Kč.  Jeho 
plocha zabírá téměř to, co polovina zastavěné plochy vedle stojícího domu. Nu, každý máme jiné priority…… 
  
Pravidelná údržba:  Bazén na vlastní zahradě je docela drahá sranda. I ten náš pidi o objemu 6 m3 si každý rok vyžádá svou porci 
čerstvé vody, pak pravidelnou údržbu, pár litrů chemikálií, náklady na provoz pískové filtrace a období, kdy se v něm lze koupat 
nepřekročí čtyři měsíce v roce (a mnohdy ne celé)   ---  poměr  cena/ výkon tedy značně nepříznivý. 
  
 Společensko - sociální  hledisko:  Pamatuji si na doby svého dětství, kdy jsme trávily čas společně s půlkou našeho malého městečka  u 
místního brouzdaliště nebo v řece (někdo jiný na přehradě nebo u rybníka). Kolik příležitostí naučit se něčemu do života mě tam 
čekalo….   Budováním soukromých „aquaparků“  sebe i své děti  stále více separujeme.  I těmi  bazény vytváříme společnost, kde mizí  
pospolitost a důvěra.  Za mě opět mínus. 
  

Jsem si jista, že za tento bod mě kritika   
 
    určitě  nemine. 
 
 No,  jen do mě! 
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3.16.  Zásuvky a vypínače 

 

Naše domovy se stávají čím dál tím víc kybernetickými centrálami s velkým množstvím spotřebičů.  Je vhodné dimenzovat elektrické 
rozvody s dostatečnou vůlí  a  stejně tak přistupovat k počtu osazených zásuvek   a  spínačů v interiéru. 
Je skutečně otrava každé dva roky znovu malovat z důvodu vysekávání nových drážek pro přívod dalšího el. kabelu.  Stejně tak není 
příjemné neustále zakopávat o všudypřítomné prodlužovací kabely.  
  
 Běžný rodinný dům o dispozici 4+kk může mít třeba i 60 zásuvek.  

  
Zaveďte si telefonní zásuvku pro připojení internetu a zásuvku pro kabelovou televizi do každé 
místnosti, nejlépe na obě protilehlé stěny. Ačkoli jste přesvědčeni, že v dětském pokoji televize 
nikdy nebude, za pár let může být z pokoje vaše pracovna nebo "vejminek"  stárnoucích rodičů. 
 
A přestože máte už v projektu jasno, na které straně obýváku bude pohovka a kde domácí kino, 
vězte, že ve výsledku to budete chtít přesně naopak.   
 
K dispozici je dnes na trhu spousta chytrých řešení, jak elegantně a s minimální estetickou a 
prostorovou újmou velký počet zásuvek integrovat do všech místností v domě.  
  

Jak umístit vypínače? 
  
 Ve všech místnostech do stejné výšky (nebudete zbytečně šátrat po zdi, daná výška se Vám 
rychle zažije) 
 výhodnější je umístění v menší výšce  - malé děti se často bojí tmy, budou si tak moci 
rozsvítit samy a nespoléhat na vaši pomoc 

 Umísťujte je co nejblíže dveřnímu ostění - nebudou ubírat prostor stěny pro instalaci skříně 
či polic 
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3.17. Úložné prostory 

Není jich nikdy dost. A nejlépe se plánují ve chvíli, kdy si svůj projekt teprve  vybíráte.  
  
Vezměte si tužku a  do půdorysu domu si zakreslete, kde by mohly stát skříně, jakým způsobem vybavíte šatnu a  kolik polic umístíte do 
spíže.  Postupujte tak celým domem a zvažujte, k čemu bude který úložný prostor sloužit.   
 
Doporučuji rezervu minimálně 20 %. Alespoň pětina prostoru by vám měla zůstat pomyslně prázdná a nevyužitá. Už rok po 
nastěhování  přesto zjistíte, že těch skříní a polic máte vlastně i tak málo.  
  

Užitečné tipy: 
  
 Pokud nemáte v blízkosti zádveří samostatnou šatnu a je to jen trochu možné, zauvažujte o umístění hlubší  skříně cca. 100 cm. 
Pamatujete si na takové ty skryté skříně, kdy za pověšenými kabáty odhrnete závěs a tam je další prostor ideální na schovávačku 
mezi kbelíky a košťaty? Moje teta měla takovou a jsem si jistá, že byla naprosto úžasná nejen pro nás děti.  
  
 Pokud někde úložný prostor uberete, musíte jinde přidat. Moderní interiéry příliš úložných prostorů neobsahují – pamatujete na 
klasické obývákové stěny, kam se ukládalo vše – ložní prádlo, utěrky, sváteční servis, památeční fotografie, promítačka a spousta 
dalších věcí, které se v každé domácnosti nakupí.  Úložné prostory chybějící v obývacím pokoji nahraďte skříněmi na chodbě či 
v technických místnostech domu.    
  
 Kdykoliv je to možné instalujte vestavěný nábytek. Nebudete jeho hmotu vnímat, využijete celou světlou výšku místnosti a na vršku 
se vám nebude usazovat prach. 
  
 Oddělená šatna je výhrou v loterii. Víte, co stojí úsilí neustále manželovi připomínat, že ta hromada oblečení přehozená přes 
opěradlo křesílka toaletního stolku, Vám opravdu, ale opravdu vadí! Takhle zavřete dveře a co oči nevidí, to srdce nebolí. 
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 Opatřete veškeré zásuvky plnovýsuvy. Usnadňují orientaci v nich i udržování pořádku.  
  
 U kontejnerů a boxů dejte přednost plastovým materiálům - nezničíte při manipulaci s nimi jejich rohy a hrany, jak tomu bývá u 
krabic z kartonu a snadno je umyjete, když je třeba. 
  
 Použití sklopných  šatních  tyčí  umožní využít celý prostor na výšku skříně a jejich sklopením  se  snadno  dostanete na jinak 
nepřístupné místo. 
  
 U botníků zajistěte jejich kvalitní odvětrávání 

 

 A naprosto zásadní: již v projektu si pozorně všímejte, kde bude možné v každé místnosti vestavěné skříně umístit. Nezřídka se 
stává, že u krásného pokoje o rozměrech 16 m2 nenajdete ani jednu stěnu, kde je možné umístit skříň po celé její délce. Buď 
zasahuje do vstupního otvoru dveří na jedné straně nebo do okna na straně druhé.  V tomto případě po nastěhování zjistíte, že 
navzdory velkorysému řešení vnitřních místností je velmi obtížné využít jejich stěn k úložným prostorům.  
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3.18.   Plánování  kuchyně 

 
Nečekejte na návrh kuchyně, až bude dům dokončen.  Ideálně si zakreslete kuchyň do půdorysu ještě před prvním kopnutím.  
  
Potřebujete vědět, ve kterých místech bude odveden odpad od myčky a dřezu, kde přiveden přívod vody  a  v neposlední řadě, kde 
bude digestoř a kudy budete odvádět páry a pachy ven z místnosti.   
  
Vlastní sestava kuchyňské linky vychází z toho, jak se postupuje při přípravě jídla. Nejdříve přinesete nákup, odložíte ho na pracovní 
desku a uložíte do ledničky a  spíže. Proces vaření pak začíná omýváním a čištěním, následuje zpracování potravin (k tomu se vám bude 
hodit plocha minimálně 60, ale lépe 80 centimetrů), poté následuje tepelná úprava na varné desce či v troubě. Po skončení vaření 
nezapomeňte na prostor pro odstavení pánví a hrnců – proto by měl být volný prostor po obou stranách varné desky.  
 
Pro praváka se řadí jednotlivé zóny zleva doprava: odkladní plocha, mycí centrum, pracovní plocha, varné centrum, odkladní plocha, pro 
leváka opačně. 
  
Pokud prodloužíte  hloubku  pracovní plochy na 70 až 75 centimetrů, můžete umístit  horní skříňky níž, takže se zcela vyhnete  
natahování pro talíře či sklenky nahoře i nepříjemným zraněním o otevřená dvířka.  Získaný prostor v zadní části pracovní plochy je 
navíc užitečný pro uložení malých spotřebičů, jako je varná konvice nebo sady nožů v samostatném stojanu.  
  
Pokud chcete varné centrum integrovat do samostatně stojícího ostrůvku, nezapomeňte na odvětrání pomocí digestoře. Ideálním 
řešením je použití sníženého podhledu. Digestoř bez odtahu mimo dům je schopna pohltit pachy a mastnotu pouze částečně  a  veškerá  
pára zůstává v obytném prostoru.  
 
Oddělte opticky kuchyňský prostor od obytného. Dokonale postačí zvýšené čelo  řady skříněk otočených do místnosti.  Od jídelního 
stolu vás nebude rušit případný nepořádek v kuchyni a navíc můžete získat další úložné prostory přístupné z jídelny vhodné k ukládání  
prostírání, dochucovadel a  dalších maličkostí, které je fajn mít při stolování při ruce.  
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Uspořádání kuchyně ve tvaru písmene L či U vám ušetří zbytečné běhání po kuchyni. Výhodné je také „dvojřadové“ uspořádání, kdy je 
kuchyňský nábytek umístěn po obou stranách. Průchod mezi skříňkami v těchto případech nezmenšujte pod 120 centimetrů, bez 
problémů se tak v kuchyni můžete pohybovat dva a protilehlé výsuvné šuplíky používat současně.  
 
 Chladničku a vysokou spižní skříň umístěte do rohu, nebude působit robustně a kuchyň bude vzdušnější.  
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3.19.  Obytná jídelna 

 

Největší místností v domě bývá obytný prostor.  Místnost, ve které vaříme, jíme a trávíme společné chvilky. Důraz pak většinou  
klademe  na  samotný obývák, kterému obvykle vévodí veliká  pohovka a televizor.  
  
 Zkuste to otočit.  
  
 

Pořiďte si ohromný jídelní  stůl  se spoustou židlí. Udělejte z 
něj centrální prostor celého domu.  
 
Je to jedinečné místo  - místo setkávání, sdílení zážitků, místo 
her a legrace. Místo, kde je celá rodina pospolu. Prostor, kde 
si navzájem věnujeme pozornost, kde si povídáme a cítíme se 
součástí rodiny. Pokud na jednu stranu stolu místo klasických 
židlí dáte pohodlné staré sofa nebo příjemnou lavici, budete 
sami překvapeni proměnou atmosféry jídelny.  
 
Přidejte knihovnu a pár boxů na kreslící potřeby a už nikdy 
nebudete u vaření v kuchyni sami.   
  
A jak je to se sledováním  televize? Ano, jsme tu společně, ale 
každý vlastně sám za sebe. Možná by stačilo malé kanape 
nebo 2 křesílka…… 
  
Pamatujte, že čemu dáte ve svém domě důležitost, to také 
důležité bude.  
 
 

Pořiďte si ohromný  jídelní  stůl  se spoustou židlí. Udělejte z 
něj centrální prostor celého domu.  
 
Je to jedinečné místo  - místo setkávání, sdílení zážitků, místo 
her a legrace. Místo, kde je celá rodina pospolu. Prostor, kde 
si navzájem věnujeme pozornost, kde si povídáme a cítíme se 
součástí rodiny. Pokud na jednu stranu stolu místo klasických 
židlí dáte pohodlné staré sofa nebo příjemnou lavici, budete 
sami překvapeni proměnou atmosféry jídelny.  
 
Přidejte knihovnu a pár boxů na kreslící potřeby a už nikdy 
nebudete u vaření v kuchyni sami.   
  
A jak je to se sledováním  televize? Ano, jsme tu společně, ale 
každý vlastně sám za sebe. Možná by stačilo malé kanape 
nebo 2 křesílka…… 
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3.20.  Dětský koutek 

 

My dospělí jsme bohužel zapomněli, jaké je to být dětmi.  Proto neškodí se do svých dětských let občas vrátit, vžít se do malého caparta 
a představit si, čím bychom mu mohli v našem domě udělat radost a přispět k jeho plnohodnotnému rozvoji.   
  
Většinou stačí doopravdy velmi málo. Dítě potřebuje svůj prostor pro hru, kde nikomu nepřekáží a zároveň je součástí rodinného života.   
Pokojík plný hraček v horním patře domu, zatímco maminka tráví většinu času dole v obytném prostoru, nenaláká žádné dítě.  Teprve s 
příchodem puberty (okolo 12. roku věku) dítě uvítá své soukromí a zavřené dveře ve svém království. Do té doby bude nejraději s vámi, 
tedy především v obýváku.  
  

Obchodní řetězec IKEA si nechal před lety zpracovat rozsáhlý celosvětový průzkum s názvem "Žijme s dětmi", jehož součástí byly i 
statistiky ve kterých místnostech si děti nejčastěji hrají.  
  
Výsledkem bylo očekávané zjištění, že si děti nejčastěji hrají v místnostech, kde probíhá rodinný život. 
  
47 % dětí si hraje v obývacím pokoji. V Asii této možnosti využívá naprostá většina dětí, v Evropě pak zejména děti z Holandska, Dánska, 
Belgie a Francie. 
 
 32 % si hraje v celém domě/bytě – prostě tam, kde jsou právě rodiče – děje se tak zejména ve Švédsku, Rakousku, Polsku, Maďarsku a 
České republice.  
 
Ke hraní slouží i kuchyně – asi pro 6 %.  
 
V průměru si jen 23 % dětí hraje pouze ve svém pokoji. 
 
Ve Velké Británii a Polsku si asi 50 % hraje ve svém koutku – vyhrazeném místě.  
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Jak tedy na to?  
  

Pokud pominu možnost,  že byste své dítě stále 
vyháněli do jeho pokoje, máte dvě zbývající : 
  
 Uděláte si z obývacího pokoje dětské hřiště   a  
každodenně  budete trávit pár desítek minut 
uklízením hraček z celého prvního podlaží 
domu. 
 
 Vytvoříte dítěti jeho hrací koutek - je užitečné 
myslet na tento prostor už ve fázi projektu. 
 
Bohatě postačí pár metrů čtverečních,  které   z 
obývacího prostoru vymezíte  vhodným 
nábytkem nebo posuvnou stěnou a   orámujete 
jej  kobercem.  
 
Ve dne bude součástí obytného prostoru, dítě 
vám bude  stále nablízku a vy se mu můžete i 
mezi domácími pracemi věnovat. Večer jeho 
koutek zatáhnete, hračky naházíte dovnitř a za 
krásných 5 minut máte hotovo.  
 
Nestojí to za to?  

 

Až dítě odroste a přirozeně se přesune do svého pokoje v soukromé 
části domu, pak se vymezený prostor zpátky stane součástí obytné 
místnosti nebo ho můžete například využít na částečně oddělenou 
pracovnu.  
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3.21.  Variabilita dětského pokoje 

  
  

I kdyby všechny místnosti zůstaly ve vašem domě stále stejné po desítky let, u jedné z nich se změně nevyhnete zcela jistě. Tou je dětský  
pokoj.  

 
Jak děti rostou, mění se také jejich potřeby ohledně vybavení a rostou požadavky na soukromí.  

  
V době, kdy si většina mladých rodin pořizuje dům, jsou děti ještě malé nebo leckdy žádné. Odhadnout jaké potřeby budou mít, až 
odrostou, není snadné. Proto doporučuji budovat dětské pokoje s ohledem na maximální variabilitu.  
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Například pokud máte dvě malé děti, chlapečka a holčičku, zcela určitě budou mít zpočátku společný pokoj. Jak budou růst, brzy začnou 
vyžadovat oddělené pokoje. 

 
Elegantním řešením je mít v domě jeden velký společný pokoj, který nabízí možnost budoucího rozdělení na dva menší samostatné 
pokoje.  V ideálním případě má tento pokoj dva samostatné vstupy. Oddělení jednoduše vyřešíte dodatečným vybudováním 
sádrokartonové příčky.  Z původního 20 metrového  pokoje, který byl dostatečně prostorný pro všechny hry malých dětí, tak během pár 
dní vykouzlíte oddělená soukromá království pro dospívající slečnu a  pubertálního výrostka.  
 

Možností je také oddělit pokoje stěnou ze skříní 
 
 řešení může být buď formou vestavěných skříní, 
kdy oddělíte pokoje zcela 

 
  nebo nižším nábytkem, který oddělí oba prostory 
především vizuálně a sourozenci přesto zůstanou v 
přímém kontaktu 

  
Můžete také použít moderní japonské posuvné stěny - 
jejich barvu a vzor pak sladíte z každé strany s 
vybavením jednotlivých pokojíků.  
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3.22.  Krbová kamna 

 

Kamna v interiéru jsou skvělá záležitost. Sálavé teplo a  příjemná atmosféra, kterou dokáží  vykouzlit,  zpříjemní  nejeden sychravý   den.  
Tak, aby vám výborně sloužila, zaměřte se při jejich výběru na 3 základní požadavky: 

  
 Kam kamna umístit - logicky se nabízí obytný prostor. Nejvýhodnější umístění je u stěny ve středu dispozice. U takto umístěných 
kamen můžete využít jejich teplo k rozvodu minimálně po celém spodním patře domu. Tuto možnost oceníte především ve chvílích, 
kdy vám vypoví službu váš kotel a venku bude mrazivých 20 stupňů pod nulou.  
 
Může se také stát, že po odchodu dětí z domu, budete druhé patro využívat jen k ubytování hostů a  ke každodennímu užívání vám 
bude stačit to spodní. Úsporu za vytápění jistě oceníte. K tomuto řešení je samozřejmě potřeba umístit do středu dispozice i 
komínové těleso. 
  
Při umístění kamen v patře domu si nechte spočítat jejich vliv na stropní konstrukci. Mnohdy je třeba v takových případech strop 
dimenzovat více, než  je běžné.  
 
  
 Výkon kamen =  klíčový parametr výběru. Obecně je používán u zateplených novostaveb  výpočet 1 kW na  20 - 30 m3. Jestliže je 
váš obytný prostor velký 45 m2, pak je jeho objem okolo 120 m3. To znamená, že použití kamen o výkonu 4 kW by mělo být 
dostačující. V případě použití kamen k vytopení celého přízemí o podlahové ploše 70 m2 a objemu 190 m3 budou dostačující kamna 
o výkonu 6 -7 kW.  

 
K výpočtu použijte  návody a tabulky, které vám pomohou vypočítat výkon, jenž by naše kamna měla mít. V případě jejich 
dodatečné výměny, poté co zjistíte, že je jejich výkon příliš velký nebo naopak příliš malý, vydáte peníze za jiný typ kamen naprosto 
zbytečně. 
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 Dbejte na bezpečnost - Podlaha musí být v místě kamen a do vzdálenosti nejméně 80 cm před ohništěm a 40 cm do boku ohniště 
z nehořlavého materiálu – např. dlažba, kámen, cihly.   

 
 Ve vzdálenosti zhruba 2 metrů  před kamny není dobré situovat posezení,  je tu příliš horko.  
 
Dřevěný nábytek a závěsy by od čelní strany kamen měly být vzdáleny určitě  1 metr, od bočních stěn stačí poloviční vzdálenost.  
 
Nezapomeňte na dostatečný přívod vzduchu, který otevřený oheň spotřebovává. V případě rekuperace v domě není třeba dělat 
žádná opatření, v opačném případě je nutné častěji větrat nebo zřídit pro kamna samostatný přívod vzduchu. 
 
   

 

Teprve teď je na řadě řešit design kamen, 
jejich podobu a zakomponování do vašeho 
interiéru.   
 
Nezapomeňte si vyprojektovat i prostor pro 
uložení dřeva, třísek, potřeb k podpalu a 
vymetání  sazí. Proutěný koš odložený vedle 
kamen není vhodný z bezpečnostního 
hlediska ani z  užitného.  
 
Chcete přeci, aby kamna sloužila vám a ne 
naopak?    
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3.23.  Chytrý dům  
 

Zapomenout zhasnout světla, vypnout sporák, zavřít přívod vody nebo nedovřít okno, to vše může být příčinou nepříjemných 
překvapení při návratu domů třeba z dovolené.    
 
Jak se dostanou vaše děti domů bez klíčů, které spadly do kanálu, když si s nimi pohazovaly cestou ze školy?  Zapomněli jste zatáhnout 
žaluzie na jižní straně a večer budete mít v domě k nevydržení?   
  
Pokud stavíte nový dům, může být chytrá domácnost  tou pravou volbou. Moderní technologie mohou provoz domácnosti usnadnit a 
zpříjemnit.  
  
Dům budoucnosti bude člověk podle expertů téměř jistě celý řídit na dálku prostřednictvím počítače, mobilního telefonu. 
 
Budeme řídit opravdu všechno: od osvětlení, topení a zabezpečení domu, po ovládání trouby, myčky, pračky, médií, žaluzií, údržby 
bazénu, sauny a zalévání zahrady.  
 
Budoucnost nezadržitelně směřuje k využívání tzv. cloud služeb – data nejsou uložena na domácím počítači či notebooku, ale jsou 
přístupna odkudkoliv, na internetu. Díky tomu k nim můžete přistupovat přes různá zařízení – notebook, telefon, tablet, ale také třeba 
auto.   
  
Pokud vás inteligentní  technologie  zajímají, může vám být inspirací  i  tato vzorová kalkulace  firmy LOXONE.  
  
Před instalací chytrých technologií  je dobré si udělat jasno, co  od chytré domácnosti očekáváte. Třeba v tuto chvíli nemáte představu, 
co byste mohli do budoucna využít, ale rádi byste si nechali tuto možnost otevřenou. Základním krokem může být realizace  systémové 
elektroinstalace. Tím získáte přípravu na realizaci chytré domácnosti, kterou lze provést hned nebo kdykoli v budoucnosti a náklady na 
tuto elektroinstalaci představují jen okolo 20 % navíc, oproti té běžné.  
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Při výběru konkrétních systémů dejte především na svůj 
selský rozum, nenechte se zmást dodavateli. Mnohdy 
nabízejí víc, než je zdrávo. Pamatujte, že v jednoduchosti je 
krása.   
 
Proč si například pořizovat zásuvku na centrální vysavač do 
každé místnosti, když při délce hadice vysavače stačí takové 
zásuvky 2 -3 na celý dům? 
  
Tedy chytré technologie a systémy ano, ale opatrně, ať vám 
slouží, ale nejsou zbytečné nebo dokonce na obtíž.  
 
  
Velkou připomínkou v tom, co lze dokázat s naprosto 
jednoduchými věcmi je mi Dan Pribáň.  
Při každém zvažování, zda další technologii ke své práci či do 
domu potřebuji, si vzpomenu na jeho expedice v trabantu  a  
to mi pomáhá zůstat při zemi. 
 
To, co je jednoduché, zvládneme bez cizí pomoci i v 
nepříznivých podmínkách. U složitých systémů jsme 
odkázáni na pomoc druhých a ne vždy je to fajn.  
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V čem spočívá význam spojení těchto dvou slov „ chytrý dům“ pro vás?  
  
Pro mě je to dům, který slouží mě a ne naopak. Je to dům, který pracuje pro mě, poskytuje mi vše, co po něm požaduji a na oplátku 
potřebuje takovou údržbu, kterou je  mi příjemné mu poskytovat. Pokud pracuji já pro svůj dům více než on pro mě, pak chytrý 
rozhodně není………..  
 
A o tom je vlastně celý tento eBook. O pořízení domu, který bude smysluplně fungovat, bude sloužit svému majiteli a poskytovat mu 
vše, co potřebuje. Dům, ve kterém vám bude příjemně, který bude korespondovat s vaším stylem života a který budete mít rádi.  
 
Jsem ráda, že jste se mnou došli až sem na konec eBooku. Věřím, že informace v něm obsažené vám dají pevný základ, díky kterému 
vyberete ten pravý dům právě pro vás. Teď už nezbývá nic jiného, než se do toho pustit!   
 
Přeji vám, ať si celý proces pořízení svého bydlení užijete  a zvládnete ho na jedničku.  
 
Vím, že těch informací může být nyní opravdu hodně. A také vím, že teorie není praxe. Ráda bych vám usnadnila váš výběr domu tím, že 
budete mít v ruce seznam, díky  kterému si budete jisti, že jste při vybírání na nic podstatného nezapomněli. Připravila jsem pro vás 
pracovní sešit, který vás provede jednotlivými kroky a dá Vám jistotu, že jste nic neopomenuli. Vytiskněte si ho a zaznamenávejte si 
přímo v něm. Další inspiraci naleznete také  na www.bydlenivkostce.cz  
 

       Držím vám palce!!!!    Monika Kořínková 
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Doporučené webové stránky   
 
 
www.realitnikucharka.cz      Praktický průvodce, který vás uvede do světa investic do nemovitostí  

www.kontaminace.cenia.cz      Mapa ekologických zátěží   
 
www.voda.gov.cz/portal       Záplavová mapa 
 
www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html   Archeologický průzkum 

www.atrea.cz        Rekuperační systémy 
 
www.nahlizenidokn.cuzk.cz     Webový portál katastrálního úřadu  

www.justice.cz       Prověření stavební firmy, developera 

www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana     Stavební zákon a další informace z ministerstva pro místní rozvoj  

www.stavbadomusvepomoci.cz      Portál pro stavebníky, kteří se rozhodnou stavět svépomocí 

 

 

 „Na závěr bych ráda vyjádřila velký dík svému muži Víťovi za podporu v průběhu celého procesu tvorby eBooku a Báře Buchalové, 

která tuto publikaci doprovodila skvělými ilustracemi.“ 
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