VYSNĚNÝ DŮM
S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ
Stručný průvodce chytrým stavěním aneb Co pohlídat
před stavbou, abyste předešli pozdějším komplikacím
Plánujete stavět vlastní dům?
Nejste sami. V České republice žije 78 % lidí ve vlastní nemovitosti, zatímco v nájmu bydlí
22 % Čechů. V roce 2020 bylo postaveno 14 867 zděných domů, panelových přibylo 277.
Navzdory tomu stavebníci opakují tytéž chyby, kvůli kterým se stavba vysněného domova
může změnit ve vleklé peklo. Není se čemu divit, jde o výjimečnou událost, kterou většina
lidí řeší pouze jednou za život. Zde je několik nejčastějších poznatků z aktuální praxe:
1)

Kvůli nedostatečně vypracovaným podkladům vznikají problémy s dodavateli.

2)

Stavebníci na výstavbu spěchají, a proto opomíjejí základní kroky.

3)

Stavebníci na výstavbu spěchají, a proto si vybírají materiál,
který musí za pár let měnit či opravovat.

4)

Stavebníci nemají představu o časových možnostech dodávky prací a materiálu
a stavba se v důsledku chybného plánování prodlužuje.

Stavte s úsměvem a lehkostí
Domy se zabýváme již téměř 150 let,
proto jsme pro vás sepsali tohoto
stručného průvodce. Ukáže vám,
kterých 5 zásadních oblastí je třeba
vyřešit ještě před tím, než se vrhnete
do stavby. Pokud jim budete
věnovat pozornost teď,
ušetříte si pozdější
komplikace.

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Optimální cestou je zkonzultovat výběr pozemku s projektantem/architektem, což se málokdy děje. Pokud jej stavebník řeší sám, je důležité, aby své
rozhodnutí neuspěchal a ověřil si všechny parametry.
Parametry ke kontrole:
• rozloha a tvar pozemku
• orientace vůči světovým stranám
• územní plán obce a účel pozemku
• plánovaná výstavba v okolí
• občanská vybavenost lokality
• blízkost inženýrských sítí a jejich kapacita
• možné zatížení věcným břemenem v katastru nemovitostí
• přístupy na pozemek
• místní vyhlášky a předpisy

Tip:
Důležitá je dostatečná šířka pozemku. Budova
musí stát obvykle nejméně 2 metry od všech hranic
pozemku a 3 metry od veřejných komunikací, což
v případě příliš úzkých pozemků znamená výraznou
překážku. Velikost pozemku ovlivňuje typ domu, který
na něm lze postavit, a možnost výstavby dalších objektů, jako např. garáže, kůlny, skleníku nebo bazénu.

Doporučená velikost pozemku pro samostatně stojící rodinný dům je alespoň 400 m2.

Prováděcí příručka
HELUZ ke stažení ⊲

Co se vyplatí udělat:
• navštívit stavební úřad a zajistit:
geodetické zaměření, HG průzkum a LG průzkum při složitějších stavbách
• zjistit, zda pozemek neleží v záplavové nebo chráněné oblasti
• seznámit se se sousedy

⊳ stawebnice.online

Seznamte se s postupem výstavby rodinného domu pomocí obrázkového průvodce, který vám poskytne HELUZ zdarma.
• Prováděcí příručka pro stavebníka
• mnoho užitečných informací pro stavebníky svépomocí i zkušené profesionály najdete v onlinové příručce STAWEBNICE, kde kromě základů
stavební teorie je k dispozici i řada prováděcích videí s názornými ukázkami jednotlivých technologických postupů:
www.stawebnice.online (pro PC i jako aplikace ke stažení v systému Android nebo iOS)
Projektová dokumentace není jen první vizualizace vašeho vysněného bydlení, ale i souhrn zpráv a dokumentů nezbytný při jednání s úřady a bankou.
Detailně vypracovaná projektová dokumentace zrychluje práci a chrání stavebníka v případě reklamace.
Obsah projektové dokumentace:
• architektonická studie stavby
• projekt pro ohlášení stavby / stavební povolení, včetně PENB a PBŘ, územní řízení
• průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• stavební povolení
⊲ prováděcí projekt – doporučujeme
• další dílčí dokumenty (např. projekt interiéru, projekt studničního vrtu, …)

Tip:
Nezbytnou součástí projektové dokumentace by měl
být prováděcí projekt, který zpracovává důležité detaily (akustika, teplo, konstrukční řešení a jiné). Investice
do něj se stavebníkům vrací v hladkém průběhu práce.
Pokud prováděcí projekt chybí a daná problematika se
řeší až na místě, stavba se může zpomalit a výrazně se
prodražit.

Časová náročnost:
Tvorba projektové dokumentace trvá přibližně 3 měsíce. S vyřízením stavebního povolení se může zahájení stavby protáhnout až na rok.
Průkaz energetické náročnosti budovy se objednává před žádostí o stavební povolení a zákazníkům, kteří nakoupí materiál pro hrubou
výstavbu od společnosti HELUZ, budou náklady na PENB zpětně uhrazeny.
HELUZ pomoc zdarma:
• HELUZ web pro odborníky: www.heluz.cz/cs/pro-odborniky
• HELUZ selektor konstrukcí
• HELUZ doplňky a podklady pro BIM
• konzultace s technickým poradcem HELUZ
• technická příručka pro navrhování staveb
• poradenství s výběrem materiálu HELUZ
• návrh kladečského plánu stropu
• výpočet spotřeby materiálu zdarma

web
pro odborníky ⊲

2. ZÁKLADOVÁ DESKA
Kvalitně postavené základy zaručí, že celá konstrukce domu zůstane na svém místě a na zdech se nebudou tvořit praskliny. Hlavním kritériem
je stabilita základů. Důležitá je i vhodně vyhotovená hydroizolace, která zabrání průniku vody do domu.
Jaký typ základové desky vybrat:
Základová deska se vybírá podle požadavků na stavbu. Na konstrukci bývají náročnější pasivní domy, které musí splňovat přísnější požadavky
energetické náročnosti. Existují jednodušší verze betonových desek na štěrku i ty, které se pro dosažení vysoké tepelné izolace umisťují na pěnosklo.
Kolik to stojí?
Cena se odvíjí od zvoleného typu, materiálu i terénu. Většinou platí, že čím vyšší požadavky na energetickou náročnost budovy a čím obtížnější terén,
tím vyšší cena.
Časová náročnost:
Vybudování samotných základů a základové desky zabere nejméně 4–6 týdnů. Před zahájením těchto prací je nejvyšší čas objednat materiál
na hrubou stavbu, v hlavní stavební sezóně i dříve. Informujte se včas u obchodních zástupců výrobce nebo ve svých stavebninách.
HELUZ pomoc:
• služba Můj HELUZ umožňuje závozy materiálu sledovat a kontrolovat online 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
• technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky

videoseriál
o průběhu stavby ⊲

3. STAVEBNÍ MATERIÁL
Výběr materiálu určuje nejen cenu domu a rychlost výstavby, ale zejména to, jak se vám bude v domě žít a jaký bude uživatelský komfort, především
zda bude slyšet hluk z ulice či unikat teplo, jak bude dům odolný vůči požáru a dalším přírodním vlivům. Všechna tato kritéria jsou rovnocenná
a nelze žádné z nich opomíjet – jakmile je stavba jednou hotová, už ji nelze měnit. Na svém místě bude stát roky a při vhodně zvolených materiálech
poskytne zázemí vícero generacím.
Tip:
Výhody cihel HELUZ:
Navzdory všeobecné představě není výstavba
• pevné a odolné zdivo, které není není ovlivnitelné výkyvy počasí počasí
• stavba po dokončení nepracuje, nehrozí popraskání omítek ani jiné deformace
• cihlový dům dýchá, ale zároveň dobře izoluje, v zimě chrání před únikem tepla ven
a v létě před jeho pronikáním dovnitř
• cihlový dům lze postavit pouze z cihel, není třeba přidávat další vrstvy izolace
• cihly nepotřebují chemickou ochranu před škůdci

Časová náročnost:
Cihly je nutné objednat alespoň měsíc před zahájením stavby, v hlavní sezóně dřív.
Pomůcky pro zdění a služby na stavbu se objednávají zároveň s cihlami.

z cihel výrazně pomalejší než montovaná výstavba
z prefabrikátů. Prefabrikovaný dům je sice postaven
za několik dnů, ale při započtení doby, po kterou
na dodávku musíte čekat, se celková doba pořízení příliš neliší od zděné konstrukce. S cihlami HELUZ
se dobře manipuluje, zapadají do sebe a díky maltě
HELUZ SIDI není nutné na stavbě nic míchat, nepotřebujete drahé pomůcky, energie ani vodu. Pro rychlé
zdění využijte doplňkové cihly, které se používají
na koncích stěn a v ostěních bez nutnosti dořezů.
Pro zdění v zimním období (tj. zpravidla mezi
1. listopadem a 31. březnem) nabízí společnost HELUZ
tzv. zimní malty.

4. STŘECHA, OKNA A DALŠÍ
Stavebníci, kteří si vybrali pro svůj nový
domov cihly HELUZ, mohou při stavbě využít
Šekovou knížku HELUZ. Typ a cenu vybraných materiálů a služeb zařazených do Šekové knížky HELUZ si projednají sami, a navíc obdrží nabízený
benefit po předložení voucheru HELUZ zdarma.
Při tom, jak je celá stavba rodinného domu finančně náročná, přijde každá ušetřená koruna vhod.

⊳ sekovaknizka.cz

ukázka šeků ⊲

5. ZAJIŠTĚNÍ PRÁCE NA STAVBĚ
Stavět s firmou, nebo svépomocí, to je zásadní rozhodnutí. Největší výhodou stavby svépomocí jsou úspory. Nevýhodou je, že stavebník se
v poměrně krátkém čase musí stát odborníkem na stavařinu a právo. Bez znalostí procesů stavebního řízení, norem a nejrůznějších vyhlášek
je cesta k vysněnému bydlení komplikovanější.
STAVBA S FIRMOU, NEBO STAVBA SVÉPOMOCÍ?
Proč stavět svépomocí:
• ušetříte až 50 % nákladů
• o druzích a cenách stavebních materiálů rozhodujete sami
• rozhodujete, kde chcete šetřit a kde si naopak raději připlatíte
• sami si ručíte za kvalitní a poctivou práci
• sami si řídíte časový harmonogram prací
• volíte technologické postupy
• volíte partnery pro stavbu

HELUZ nabízí široké portfolio služeb,
které stavbu co nejvíce ulehčí:

Proč stavět na klíč:
• výstavba je rychlejší
• ušetříte svůj vlastní volný čas
• odpadá potřeba sladit výstavbu se zaměstnáním
• dodavatel zařídí všechny náležitosti spojené se stavbou
• komunikujete pouze s jedním dodavatelem
• počítáte s přímými i nepřímými náklady, stavba je tedy dražší
• máte možnost reklamovat celé dílo
HELUZ pomoc stavebníkům:
•
•
•
•
•
•

nabídka kompletního stavebního systému, ze kterého postavíte celou hrubou stavbu, včetně dopravy až na staveniště
výpočet spotřeby stavebního materiálu zdarma
provedení testu vzduchotěsnosti obálky budovy jako podkladu pro případné získání dotace pro pasivní domy
půjčovna pomůcek a stavebních nástrojů
odborné poradenství přímo na stavbě, a to i v případě, že stavíte svépomocí
kompletní přehled všech služeb poskytovaných zdarma i za úplatu najdete na www.heluz.cz
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Kontrolní list stavebníka (krok za krokem před stavbou a během ní):
Odškrtněte si další krok na cestě k vašemu vysněnému domu.
⊲ Mám pozemek?
⊲ Mám geodetické zaměření, IG + HG?
⊲ Mám projekt domu a výběr stavebního materiálu?
⊲ Znám dostupnost a kapacitu inženýrských sítí?
⊲ Mám Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?
⊲ Mám vypracováno Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)?
⊲ Pokud potřebuji, vyžádal jsem si službu statika?
⊲ Pokud potřebuji, vyžádal jsem si návrh kladečského plánu stropů?
⊲ Mám vyřešeno vytápění domu a alternativní vytápění včetně výpočtu spalinové cesty?
⊲ Mám kompletní podklady pro stavební povolení?
⊲ Znám územní plán obce a účel pozemku?
⊲ Vím, jaká bude plánovaná výstavba v okolí?
⊲ Znám občanskou vybavenost lokality?
⊲ Prověřil jsem možné zatížení věcným břemenem v katastru nemovitostí?
⊲ Znám všechny přístupy na pozemek a jejich případná omezení?
⊲ Znám pro stavbu relevantní místní vyhlášky a předpisy?
⊲ Mám Výkaz výměr HELUZ se spotřebou materiálu?
⊲ Začínám stavět a mám objednaný materiál pro hrubou stavbu?
⊲ Mám objednané pomůcky a služby HELUZ?
⊲ Mám objednaný další materiál pro svou stavbu (krovy, střešní krytina, okna, dveře, …)
s dostatečným předstihem?
⊲ Pokud potřebuji, mám Blower door test?
⊲ Mám zkolaudováno?

PŘIPRAVUJEME E-BOOK
Chcete se dozvědět více? Ve spolupráci s odborníky HELUZ připravujeme stejnojmenný e-book, který bude ZDARMA
ke stažení na www.heluz.cz. Naleznete v něm detailní rozpis prací, harmonogramy, doporučení z praxe a další.
Nechte nám na sebe kontakt a my vám na e-mail pošleme upozornění, jakmile bude na stránkách ke stažení.

www.heluz.cz

