
Stavět nebo nestavět?
Mám na to?

Pokud uvažujete o stavbě domu, musíte zvážit a promyslet dvě nejdůležitější věci:

 -finance 
-schopnosti nebo chcete-li možnosti.

Jsou to dvě úplně rozdílné věci, zdánlivě spolu nesouvisící, ale pokusíme se vám je v
tomto eBooku vysvětlit, abyste se mohli připravit a vše pořádně promyslet.

Bereme  v  úvahu,  že  jste  ještě  ve  svém  životě  dům  nestavěli  a  nemáte  žádné
zkušenosti, ani znalosti, a proto začneme od začátku. Odborných příruček se dá sehnat
spousta, ale málo lidem jim rozumí, takže se budeme snažit o jednoduchou formu, aby
tomu každý rozuměl.
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1.Finance

Dnes má skoro každý člověk stavební spoření, někdo má i něco našetřeno a celkem
není problém sehnat velmi zajímavou hypotéku. Je jen potřeba si spočítat, kolik peněz na
stavbu  budete  potřebovat  a  následně  se  rozhodnout,  kolik  budete  mít  na  začátek  v
hotovosti a kolik budete schopni měsíčně splácet. 
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Když už jsme zmínili peníze v hotovosti na začátek – určitě je budete potřebovat. Ať
už na různá povolení, na poplatky, na geodeta, za sítě, za bagr, na nářadí, stavební boudu,
atd.  Je  spousta  věcí,  které  musíte  zaplatit  a  dost  často  nemůžete  platit  kartou,  natož
fakturou. Pro začátek je potřeba mít alespoň 50-100 tisíc v hotovosti. 
 

      Při počítání si musíte uvědomit, že budete celkem financovat tři věci: pozemek, stavbu
domu a zařízení. A ač se to nezdá, jedna je dražší než druhá.
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Pozemek 

je ve většině případů velmi nákladná položka. Jsou vyjímky, kdy stavebník získá pozemek
od příbuzných (zahrada apod.),  nebo najde něco velmi levného někde na okraji  nějaké
vesnice, ale většinou se vybírá ze stavebních pozemků. Stavební pozemek je schválený a
určený pro stavbu a  většinou je  už  i  zasíťovaný.  Mimochodem,  v  případě,  že  nemáte
zasíťovaný pozemek, počítejte s určitými financemi i na tuto nákladnou položku. Naopak,
pokud je pozemek zasíťovaný, je jeho pořizovací cena vyšší, právě o zasíťování. 
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Když už jsme zmínili sítě, tak je rovnou probereme. Pod výrazem sítě se rozumí:

– přívod elektřiny,
– přívod vody 
– plyn
– odpady
– případně telefon

Cena sítí se počítá od místa připojení (veřejný rozvod) k hranici vašeho pozemku.
Kromě toho musíte připočítat i vzdálenost domu od hranice pozemku. Pokud developer
zasíťovává více pozemků najednou, rozpočítává náklady na jednotlivé pozemky. Pokud
budete hradit sítě sami, je tato částka většinou vyšší.

Jak je to s jednotlivými sítěmi?
 

 Elektřina může  být  natažena  vzduchem (sloupy,  dráty/kabel)  nebo  zemí  (výkop,
kabel). Variant připojení je víc a jsou v závislosti na konkrétních případech. Přívodní
kabel bývá většinou ukončen elektroměrovém rozvaděči, v takzvaném pomníčku.
Přívod do domu doporučujeme udělat silnější (kabel i jistič), abyste měli dostatečnou
rezervu.  Pokud  budete  mít  více  el.spotřebičů  (sporák,  trouba,  boiler,  cirkulárka,
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míchačka, atd.), mohli byste mít v budoucnu problém. 

 Přívod vody je tažen od místa připojení ve výkopu v nezámrzné hloubce (0,8-1,2m)
až na hranici pozemku, kde je ukončen ve vodoměrové šachtě. Vodoměrová šachta je
umístěna na vašem pozemku, cca 1m od hranice pozemku. Dává se většinou tam, kde
nebude překážet a bude snadno přístupná pro případné kontroly a odečty.
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 Plynová přípojka je vlastně trubka mezi hlavním plynovým potrubím a konkrétním
odběrovým místem.  Většinou  bývá  ukončena  mimo  budovu,  ve  skříni  s  hlavním
uzávěrem plynu (HUP). Teprve od HUP se vede potrubí pro dům.
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 Kanalizace je potrubní svod splašků, který je veden do nejbližší kanalizační šachty.
(Pozor. Zdůrazňujeme šachty. Připojení do potrubí není možné.)

Jako varianta může být použita jímka/žumpa, septik nebo čistírna odpadních vod. 

1/ Nejjednodušší je použití  jímky, ale tato varianta, z důvodu kapacity, není vhodná
pro rodinný dům. 
2/ Septik má už několik komor, ve kterých se splašky odkalují, ale musí být ukončen
speciálním filtrem a teprve potom se může voda vypouštět do země. 
3/  Nejkvalitnější  je  čistírna odpadních vod,  ze které je možno vypouštět  vodu do
místních toků nebo použít jako užitkovou vodu (zalévání, splachování). 
Na všechny tyto „stavby“ je potřeba mít stavební povolení.
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 Dešťová  voda se  nesmí  vypouštět  do  běžné  kanalizace.  Takže  buď  se  vede  do
dešťového svodu, ale mnohem častější  je její  jímání v jímkách a její  další  možné
využití (zalévání, splachování) nebo je možné ji, pomocí vsaků nebo drenáže, nechat
vsakovat.

Stavba domu 
zahrnuje  všechny  náklady  se  stavbou.  Veškerá  povolení,  projekt,  inženýring,  geodeta,
stavebního dozora, někdy sítě, materiál, práci firem, dost často dopravu a ve finále i různé
revize a poplatky. Spousta lidí si myslí, že největší částka se zaplatí za stavební materiál,
ale až během stavby zjistí, že samotný materiál není zase až tak drahý. :-)
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Zařízení 

není  jen nábytek,  ale  třeba i  kuchňská linka,  celá koupelna (umyvadlo,  vana/sprchový
kout, toaleta, vodovodní baterie), svítidla, zásuvky a vypínače, dveře, kotel, topení, boiler,
apod. Nezdá se to, ale tato skupina je velmi nákladná. Jeden můj známý postavil dům a
pak prohlásil, že teď mu začne ta nejdražší část stavby. :-)
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2.Schopnosti 

Podle toho, jak jste na tom finančně a podle toho, jak jste na tom se svými znalostmi a 
umem, můžete se rozhodnout samotnou stavbu domu realizovat několika způsoby:

1. na klíč
2. dodavatelsky
3. svépomocí

a/ Stavba na klíč

Nejjednodušší je varianta stavba na klíč. Při této variantě je potřeba vybrat si firmu, která
vám dům postaví,  vybrat  si  dům,  který  chcete  postavit  a  dojednat,  jak  budete  stavbu
financovat. Budete mít čisté ruce, nebudou vás bolet záda, ale zaplatíte nejvíc peněz. Sice
se zpovzdálí můžete koukat, jak vám roste váš vysněný dům, ale neovlivníte vůbec nic.
Ani tok peněz, ani kvalitu a ani ne rychlost. 

Zde se určitě vyplatí se hodně poptat, získat si reference na tu danou firmu, zjistit si,
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které  domy  ve  vašem okolí  firma  postavila,  od  majitelů  zjistit  spokojenost  s  firmou,
navštívit vzorové domy, atd. Můžete mít totiž firmu, která bude perfektní, bude rychlá a
odvede kvalitní práci, ale práce budou dlouho trvat. Naopak seženete firmu, která bude
rychlá a levná, ale práce může být odflinknutá. 

Další věc, která se vyplatí, je sehnat si nezávislý stavební dozor. Ze zákona musí mít
každá stavba stavební dozor. Pokud byste si stavěli sami, musíte ho platit vy, pokud si
najmete  stavební  firmu,  musí  ho platit  ona.  Ale  i  v  tomto případě se  opravdu vyplatí
zaplatit si nezávislý stavební dozor. Stavební dozor je člověk, který zastupuje vaše zájmy.
Hlídá hlavně kvalitu provedené práce a správný technologický postup (a výsledky zapisuje
do stavebního deníku). Tím, svým způsobem, šetří vaše peníze. Určitě byste nebyli rádi,
kdyby jste se nastěhovali do nového domu a začali opravovat chyby a závady, které firma
za vaše peníze udělala. 
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Jednou jsem byl na jedné stavbě a motal se tam jeden človíček. Nedalo mi to a zeptal
jsem se, co tam dělá. Od mi odpověděl, že se zrovna betonuje ztracené bednění a on,
protože je stavební dozor, to přijel zkontrolovat, aby to vše bylo v pořádku. Aby on sám
měl čisté svědomí a stavebník měl jistotu dobře odvedené práce. Ano, tak přesně takto by
měl fungovat správný stavební dozor.
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     Tím, že do toho nevložíte svoji  práci,  je tato varianta nejdražší.  Kromě materiálu
musíte zaplatit lidi, kteří vám tu danou práci budou dělat. Počítejte s tím, že u stavby tvoří
materiál  přibližně  třetinu  všech  nákladů.  Zbytek  je  práce,  doprava  a  zisk  firem.  (Pro
příklad:  pokud  vám  firma  naúčtuje  za  práci  a  materiál  1.000.000,-  Kč,  tak  samotný
materiál stojí cca 300tisíc a zbytek je práce a zisk firmy.)

      Jak už jsme zmínili, opět se vyplatí mít kvalitní stavební dozor, který vám může ušetřit
spoustu peněz a hlavně starostí. Mimo jiné dozor by měl také zjistit, jestli jsou všechny
naúčtované práce opravdu provedené, jestli byl použit ten konkrétní materiál, který vám
účtují. Staré české úsloví říká, že papír snese všechno. Divili byste se, ale na faktuře se za
jednu položku může schovat spousta věcí a prací, které nemusely být dodány.
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b/ Dodavatelsky

Spousta stavebníků se rozhodne pro stavbu  dodavatelsky.  Zjistí  různé kontakty na
firmy,  nechá si  udělat  kalkulace  na  materiál  a  na práci,  a  ve  spolupráci  se  stavebním
dozorem, řídí a domlouvá jednotlivé firmy. 

Tento způsob je sice o dost levnější, ale o poznání náročnější a složitější, protože je
zde  potřeba  kombinovat  jednotlivé  práce.  Navíc  se  musíte  v  jednotlivých  činnostech
alespoň  trošku  vyznat  a  vědět,  co  vlastně  po  firmách  chcete.  Vlastně  se  stanete
stavbyvedoucím, který to vše řídí. 

Při tomto způsobu práce máte také čisté ruce, ale už je to spousta zařizování, běhání,
shánění, telefonování a domlouvání. 
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c/ Svépomocí

       Nejlevnější způsob je postavit si dům svépomocí. Je to sice nejvíce pracné a časově
náročné, ale na druhou stranu, víte o domě vše a nic si neošidíte (děláte to přece pro sebe).
I  při  tomto způsobu stavby je  potřeba nastudovat  jednotlivé práce nebo mít  "po ruce"
někoho,  kdo  už  má  nějakou  praxi  a  nějaký  dům  už  postavil.  Vůbec  ideální  věc  je
vypomáhat někomu na stavbě a jednotlivé činnosti si u něj na stavbě vyzkoušet a naučit se
je. Samozřejmě, že není možné dělat a naučit se všechny práce, ale většinu těch základních
určitě ano. 

       Před časem jsem zaslechl jednoho človíčka, který tvrdil, že místo, aby se nějakou tu
práci učil a pak udělal, raději vydělá peníze a nechá si dům postavit. Ano, i tohle je řešení,
ale pokud Vaše příjmy nejsou dostatečné, abyste mohli tímto způsobem financovat celou
stavbu, je stavba svépomocí tím ideálním způsobem. Navíc ten, který si alespoň z části
svůj domeček postaví sám, si svého domečku pak váží mnohem víc a má dobrý pocit z
toho, že on sám něco dokázal.
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Teď se trošku zaměříme na tuto poslední skupinu stavebníků. I když vše vypadá velmi
odborně, můžeme jednotlivé práce rozdělit na „jednoduché" a „odborné". Svým způsobem
jsou všechny práce  odborné  a  naopak,  pokud si  všechno „osaháte“,  zjistíte,  že  vše  je
vlastně jednoduché. :-) 
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Práce jednoduché

Tyto práce zvládne každý, alespoň trošku manuálně zručný stavebník. I  zde je ale
potřeba vědět, jak se co dělá. Ale díky moderní době a internetu, dá se většina informací
najít a nastudovat. Do těchto prací můžeme zahrnout vše okolo základové desky, zdění,
omítek, podlahy, sádrokartonů, dlažby a obkladů, zateplení. 

Práce odborné

Tyto práce jsou složitější a na většinu budete potřebovat odborný dohled nebo rovnou
firmu, abyste od nich pak získali "papír" ke kolaudaci. Jsou to práce okolo krovu, střechy,
elektřiny, vody, odpadů, topení a fasády. 

-Může se stát, že zrovna nebudete mít valbovou, ale jen sedlovou střechu- pak je práce na 
krovu i na střeše mnohem jednodušší.

-Možná se váš pomocník vyzná v elektrice, takže si kabely nataháte sami a pak si jen 
pozvete elektrikáře na revizi.

-Možná jste vyučený instalatér, takže voda, odpady a topení bude pro vás legrace, ale 
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nezapomeňte, že na kolaudaci budete potřebovat doklad o tlakové zkoušce.

-Asi byste fasádu zvládli také, ale na tuto práci vás musí být víc, jinak vám to bude 
schnout pod rukama a nebudete stíhat.
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     Staré úsloví říká: " Žádný učený z nebe nespadl." a na stavbě to platí dvojnásob. Ideální
stav je nejdříve pomáhat někomu na stavbě. Práci si "osaháte" a spoustu věcí se naučíte.
Až to budete dělat  potom u sebe, bude to mnohem lehčí. Ale i tak je potřeba si každou
práci někde vyzkoušet, třeba v nějaké technické místnosti nebo garáži a teprve potom se
pustit do zbytku domu. Určitě by se vám nelíbilo, že třeba obývací pokoj by byl ne úplně
super, ale zbytek domu by byl výstavní. :-)
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Ať budete stavět na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí je jedno. Každý způsob stavby
má  své  výhody  a  nevýhody,  a  nedá  se  říct,  který  je  lepší  nebo  horší.  Cílem  je  mít
postavený dům. 

     Stavba domu je radost a určitý milník v životě. Radost je pozorovat stavbu, jak vám
dům roste  a  jak  přibývají  jednotlivé  části,  pak stěhování,  seznamování  se  se  sousedy,
zařizování zahrady, vylepšování okolí, atd. Připravte se ale také na to, že se vám změní
život třeba z důvodu dojíždění do práce a hlavně dětem dojíždění do školy a kroužků.
Složitější jsou nákupy, návštěvy úřadů, bank a lékařů. Ano, je to obtížnější, ale ta radost z
nového domečku určitě pár problémů předčí. 

A pokud se rozhodnete ke stavbě svého domečku, přeji  vám hodně štěstí, odvahy,
vytrvání,  pevné  nervy,  hodně  sil,  dostatek  financí,  a  na  závěr  spoustu  radosti  z
postaveného domu. 

Váš 
Boris Musil
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