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Abstrakt 

Diplomová práce přibliţuje územní plánování a udrţitelný rozvoj. Seznamuje 

s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíţe se zaměřuje na soběstačný dům, 

popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr práce řeší legislativu 

spojenou s umístěním soběstačného domu na vhodný pozemek.  

Abstract 

The thesis brings urban planning and sustainable development. Introduces 

low-energy construction and its types. Closer focuses on self- sufficient house, 

describing his characteristics, principles, and selection of suitable location. Finally, 

the work addresses the legislation associated with the placement of a self-sufficient 

house on suitable parcel. 

Klíčová slova 

Územní plánování, udrţitelný rozvoj, historie nízkoenergetické výstavby, 

nízkoenergetická výstavba, soběstačný dům, legislativa soběstačného domu. 
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Bibliografická citace 

PRAVDÍK, P. Územní plánování v praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inţenýrství, 2015. 78 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Alena 

Superatová, Ph.D.. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a ţe jsem uvedl 

všechny pouţité informační zdroje.  

 

 

V Brně dne 9. 10. 2015 

 ………………………………… 

 Bc. Petr Pravdík 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí diplomové práce, Ing. Aleně 

Superatové, Ph.D., za odborné vedení při psaní této práce. 

Dále bych chtěl poděkovat své manţelce za trpělivost a poskytnutí času k 

vypracování této práce a své rodině za podporu při studiu. 



8 

Obsah 

1 Úvod.......................................................................................................... 11 

2 Územní plánování ..................................................................................... 12 

2.1 Stručná historie územního plánování v ČR ........................................ 12 

2.2 Územní plánování obecně .................................................................. 15 

2.3 Orgány územního plánování .............................................................. 16 

2.3.1 Orgány obce ................................................................................. 17 

2.3.2 Orgány kraje ................................................................................. 17 

2.3.3 Ministerstvo .................................................................................. 18 

2.4 Územně plánovací informace ............................................................. 18 

2.4.1 Nástroje územního plánování ....................................................... 18 

2.4.2 Politika územního rozvoje ............................................................. 19 

2.4.3 Typy územně plánovací dokumentace ......................................... 20 

2.4.4 Rozhodnutí a souhlas ................................................................... 20 

3 Udrţitelný rozvoj ....................................................................................... 23 

3.1 Ekologický pilíř ................................................................................... 23 

3.2 Sociální pilíř ........................................................................................ 24 

3.3 Ekonomický pilíř ................................................................................. 24 

3.4 Závěr udrţitelného rozvoje ................................................................. 24 

4 Historie nízkoenergetické výstavby ........................................................... 26 

4.1 Historie obecně .................................................................................. 26 

4.2 Vývoj nízkoenergetických domů v České republice ............................ 28 

5 Typy domů z hlediska spotřeby energie .................................................... 31 

5.1 Starší výstavba ................................................................................... 31 

5.2 Současný dům .................................................................................... 32 

5.3 Nízkoenergetický dům ........................................................................ 33 

5.4 Pasivní dům ........................................................................................ 35 

5.5 Nulové domy ...................................................................................... 37 



9 

5.6 Energeticky soběstačný dům .............................................................. 37 

6 Soběstačný dům - poţadavky a základní parametry ................................. 38 

6.1 Poţadavky na konstrukce ................................................................... 39 

6.1.1 Podlahové konstrukce .................................................................. 39 

6.1.2 Obvodové konstrukce ................................................................... 39 

6.1.3 Střešní plášť ................................................................................. 40 

6.1.4 Výplně otvorů ............................................................................... 40 

6.2 Zdroje elektřiny a energií .................................................................... 40 

6.2.1 Elektřina ....................................................................................... 40 

6.2.2 Ohřev teplé vody .......................................................................... 41 

6.2.3 Vytápění ....................................................................................... 42 

6.2.4 Větrání .......................................................................................... 42 

6.2.5 Dodávka vody ............................................................................... 43 

6.2.6 Likvidace odpadních vod .............................................................. 43 

6.3 Vlastní návrh soběstačného domu ..................................................... 44 

7 Výběr lokality ............................................................................................. 46 

7.1 Zeměpisná poloha .............................................................................. 46 

7.2 Vliv orientace vůči světovým stranám................................................. 47 

7.3 Vliv terénu .......................................................................................... 48 

7.4 Vliv stínění .......................................................................................... 48 

7.4.1 Stínění neţádoucí ........................................................................ 48 

7.4.2 Stínění poţadované ..................................................................... 49 

7.5 Vytipované lokality pro umístění soběstačného domu ........................ 49 

8 Legislativní prostředí ................................................................................. 52 

8.1 Energetická náročnost budov ............................................................. 52 

8.2 Hospodaření s energií ........................................................................ 53 

8.3 Obnovitelné zdroje energie ................................................................. 53 

8.4 Odpadové hospodářství ..................................................................... 53 



10 

8.5 Obecné poţadavky na vyuţití území .................................................. 55 

8.6 O technických poţadavcích na stavby................................................ 57 

8.7 Obytné budovy ................................................................................... 58 

8.8 Poţární bezpečnost staveb ................................................................ 59 

9 Návrh řešení ............................................................................................. 61 

9.1 Úprava zákonů ................................................................................... 61 

9.2 Vlastnické vztahy ................................................................................ 61 

9.3 Vytipované plochy – řešení postupu ................................................... 62 

10 Závěr ..................................................................................................... 63 

12 Seznam pouţitých zdrojů ....................................................................... 65 

13 Legislativa .............................................................................................. 68 

14 Zkratky ................................................................................................... 69 

15 Seznam obrázků .................................................................................... 70 

16 Seznam příloh........................................................................................ 71 

 

  



11 

1 Úvod 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku soběstačných domů a 

jejich začlenění do krajiny v souladu s územním plánováním. Jiţ delší dobu se 

zajímám o vlastnosti a funkčnost nízkoenergetických a pasivních domů. To mě 

dovedlo k problematice soběstačných domů, které staví na základech této výstavby. 

Pro správnou funkčnost je nutné přistupovat k soběstačným domům velice 

individuálně a opatrně, protoţe kaţdá opomenutá, či zanedbaná maličkost nakonec 

můţe velice znepříjemnit provoz a funkčnost daného domu. Tyto domy jsou navrţeny 

pro symbiózu s přírodou, jsou její součástí. Soběstačné domy nejsou v ţádném 

případě určeny pro kaţdého, jejich uţivatelé musí mít k domu i k přilehlé přírodě 

určitý vztah. 

Dle stávajících územních plánů, většinou nelze soběstačná budova umístit do 

nejvhodnějších lokalit, kde by plně vyuţila svůj potenciál. Vhodné lokality leţí 

převáţně v extravilánu obce. Kdyţ uţ se najde vhodná parcela, kde by dům mohl 

stát, tak leţí v intravilánu obce a nakonec zde z ekonomického hlediska, moţná i 

z pohodlnosti, vznikne dům pasivní nebo spíše nízkoenergetický. Dnešní přístup 

investorů je z velké části nastaven na co největší finanční zisky, z co moţná 

nejmenšího prostoru. Vzniká tak satelitní zástavba, supermarkety a hypermarkety, 

prodejny aut i nábytku, benzinové pumpy, stravovny, ohromná parkoviště, osamělé 

vysoké domy ke kancelářskému pronájmu, skládky všeho moţného. 

Proto jsem se ve své práci zaměřil na umístění soběstačného domu do 

územního plánu, na pozemky které jsou vhodné k této výstavbě a vytvořil tak podnět 

k širší diskuzi na toto téma. 
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2 Územní plánování 

2.1 Stručná historie územního plánování v ČR 

Ve 13. a 14. století se v České republice zakládala středověká města 

plánovitě, to znamená, ţe byla zaloţena dle předchozího plánu. Některé z nich, asi 

40, byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi. Velikou ojedinělostí se 

staly Mariánské Lázně, které byly budovány jako zahradní a lázeňské město. To 

znamená, ţe místo historického centra, se uprostřed na ploše asi 18. hektarů, kde 

byly dříve baţiny a močály, vybudoval rozsáhlý park a aţ kolem parku stavěli 

komplexy budov. Město vznikalo od roku 1817 a v roce 1818 bylo prohlášeno 

lázeňským místem. Způsob jakým bylo město budované, předběhl evropskou 

koncepci o téměř 100 let, protoţe další realizací zahradního města byl Letchworth ve 

Velké Británii v roce 1903. Tato rarita vznikla spoluprací zahradního architekta 

Václava Skalníka a stavebního inspektora Prof. Jiřího Fischera. (1, s. 5) 

Novodobá historie českého stavebního práva se dělí na čtyři základní 

vývojové etapy. 

První etapa  

byla od 1886 do druhé poloviny čtyřicátých let minulého století, kdy platilo 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celkem 5 stavebních řádů. 

V Čechách: 

 Zákon z 10. 4. 1886 č. 40 z.z. (zemský zákoník), ten byl platný pro 

Prahu, Plzeň a České Budějovice. Praţský stavební řád byl na Plzeň 

rozšířen zákonem č. 16/1887 z.z. a na České Budějovice zákonem č. 

71/1887 z.z. Ten byl několikrát novelizován. 

 Zákone ze dne 8. 1. 1889 č. 5 z.z. pro všechny ostatní obce v Čechách 

(český stavební řád pro venkov), změněný zákonem č. 26/1897 z.z. o 

stavebních úlevách. 

 Na Moravě: 

 Stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 63 z.z. pro  města Brno a Olomouc, 

Jihlavu a Znojmo a jejich obce předměstské, stanovené 

místodrţitelským nařízením č. 64/1903 a 51/1910. Ten byl několikrát 

novelizován a zákonem č. 214/1919 Sb. byla rozšířena platnost na 
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obce sloučené s Brnem a Olomoucí. Města Jihlava a Znojmo byla 

vládním nařízením č. 174/1928 Sb. deklasifikována na obce, se stálou 

platností stavebního řádu. 

 Stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 64 z.z. pro ostatní obce, byl 

změněný zákonem ze dne 16. 6. 1914 č. 44 z.z. 

Ve Slezsku: 

 Stavební řád ze dne 2. 6. 1883 č. 26 z.z. 

Důleţitým doplňkem stavebních řádů byly například zákony o ruchu, které 

obsahovaly značné úlevy po technické a procesní stránce. 

Stavební řády hovořily převáţně o policejním rázu stavebních předpisů při 

odvrácení škod a hrozících nebezpečích ze stavební činnosti. Také podporovaly 

veřejný zájem a omezovaly vlastnické právo. 

Stavební řády z roku 1886 a následujících let daly základ principům veřejného 

stavebního práva v moderním pojetí, zakotvily základní právní instituty a stanovily 

pravidla povolování staveb, ohlašování stavebních úprav a změn staveb, zásady pro 

stavební dohled a kolaudací staveb. Kromě technických náleţitostí staveb stanovily i 

působnost a pravomoc stavebních úřadů a upravily správní tresty za přestupky. 

První novela byla provedena aţ v roce 1942 při německé okupaci a to vládním 

nařízením č. 109/1942 Sb., o změně stavebních řádů, která například omezila 

příslušnost obcí ve stavebních věcech a upřesnila projednávání stavebních věcí 

projednávaných obcemi a stanovila působnost dozorčích úřadů. Dále byly zahrnuty 

opomenuté či upraveny nedostatečně zpracované otázky, jako například silniční 

ochranná pásma a řešení konfliktů při střetu zájmu. V navazujících předpisech vládní 

nařízení č. 288/1941 Sb. byly zaloţeny podmínky pro opatřování plánů obcí a jeho 

finanční podpora a byla zřízena plánovací komise pro Prahu a okolí a posléze další 

novelou byla působnost komise rozšířena na další obce. Také byly vydány zvláštní 

předpisy pro některé stavby, jako jsou jatka, biografy, porodnice, stáje, plovárny a 

koupaliště, hřiště a tělocvičny, chaty a jiné. V tomto období vzniklo vládní nařízení č. 

111/1942, které upravovalo podmínky pro zřizování reklamních a informačních 

zařízení. Bylo pokrokovější neţ současná platná úprava, která nahrává spíše 

reklamním agenturám neţ bezpečnému provádění technických norem například při 
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dodávkách a pracích pro veřejné úřady, ústavy, podniky a fondy, při určování jakosti 

a značení zboţí v oboru poţární bezpečnosti staveb. (2, s. 24) 

Druhá etapa 

Trvala jen 9 let po skončení druhé světové války do roku 1958. Vznikla 

potřebou obnovit válkou zničené stavby, jednalo se o zákon č. 86/1946 Sb. který byl 

po několika novelizacích zrušen zákonem č. 183/2006 Sb. 

V roce 1949 byl zaloţen pojem „územní plánování“ jako nástroj pro komplexní 

řešení území. Vydáním nových předpisů, zákon č. 280/1949 Sb., o územním 

plánování a výstavbě obcí a vyhláškou ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 

Ú. I., o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby došlo k oddělení technických 

poţadavků ze zákona a jejich úpravě ve vyhlášce. Vyhláška obsahovala také 

náleţitosti projektu ke stavebnímu povolení, podmínky pro spojení stavebního a 

dalšího řízení a náleţitosti rozhodnutí. Ve vyhlášce byly také definovány základní 

pojmy: Novostavba, přístavba, nástavba, stavební změna, udrţovací práce, stavební 

pozemek a staveniště. (2, s. 24) 

Třetí etapa 

V druhé polovině 50. let došlo novelou formálně k rozdělení na územní 

plánování a stavební řád a byly vydány tyto zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 84/1970 Sb., o územním plánování, ve znění zákona SNR č. 

131/1970 Sb. a zákona ČNR č. 146/1971 Sb. a zákona SNR č. 

159/1971 Sb. 

 Zákon č. 87/1970 Sb., o stavebním řádu 

 Vyhláška č. 144/1959 Ú. I., provádí zákon o stavebním řádu, ve znění 

vyhlášky č. 108/1966 Sb., vyhlášky č. 162/1970 Sb. a zákona SNR č. 

131/1970 Sb. 

 Vyhláška č. 153/1959 Ú. I., o územním plánování, ve znění zákona 

SNR č. 131/1970 Sb., vyhlášky č. 162/1970 Sb., vyhlášky č. 130/1971 

Sb., zákona ČNR č. 146/1971 Sb. a zákona SNR č. 159/1971 Sb. 

Předpisy zavedly tyto změny, místo pojmu „stavební povolení“ nově označily 

na „rozhodnutí o přípustnosti stavby“ a v souladu se speciálními předpisy, které 

vznikly v mezidobí mezi roky 1950 a 1958 začaly rozlišovat stavební řízení u staveb 
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občanů a staveb organizací. Tyto předpisy neobsahovaly technické poţadavky na 

stavby a to aţ do roku 1976, kdy došlo k úpravě. (2, s. 24) 

Čtvrtá etapa 

Tato etapa je datována od roku 1976 kdy vznikl zákon č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu který slouţil po mnoho let, často i po několik 

desetiletí aţ do roku 2006. Územní plán byl základním koncepčním dokumentem 

obce, který slouţil jako podklad pro rozvoj obce, ale mapoval i historický a přirozený 

vývoj obce. V něm bylo graficky zaznačeno zastavěné území s podrobnými 

inţenýrskými sítěmi a zastavitelné území. Tento zákon byl celkem 22x novelizován. 

V roce 1998 vyšla novela pod č. 83/1998 Sb., reagovala na politické změny 

v republice po roce 1989 a zapracovala změny, které přinesla praxe nového 

politického uspořádání. Součástí zákona bylo územní plánování i stavební řád. Ke 

stavebnímu zákonu byly vydány tři prováděcí vyhlášky a ty dále novelizovány a 

v roce 1998 byly vydány nové, obdobné. Jde o tyto vyhlášky: 

 Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických poţadavcích, ve 

znění vyhlášky č. 376/1992 Sb. 

 Vyhláška č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb. 

 Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a 

stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 378/1992 Sb. 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích 

 Vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a 

územně plánovací dokumentaci 

 Vyhláška č. 132/1998 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a 

stavebního řádu 

Předpisy se vrátily k původním termínům „stavební povolení“ a „kolaudační 

rozhodnutí“. (3, s. 8) 

2.2 Územní plánování obecně 

Územní plánování vytváří předpoklady výstavby a udrţitelného rozvoje území. 

Zaměřuje se na vztah podmínek, jako jsou ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a 

jiné. Ty musí být vzájemně vyrovnány a zároveň musí vyhovět nárokům dnešní 

populace. Také musí být pomýšleno na další generace obyvatel. Územní plánování 
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se zabývá přírodními, kulturními, archeologickými a architektonickými hodnotami a 

urbanismem. Chrání krajinu jako celek pro ţivot lidí a dalších generací. (4, s. §18) 

Funkce územního plánování jsou například mapování stavu přírodních a 

kulturních hodnot, stanovení rozvoje a uspořádání daného území, hlavně z pohledu 

umístění a uspořádání staveb. Dále určuje podmínky pro rozvoj struktury osidlování 

pro kvalitní bydlení. Dále se zabývá ekologickými a přírodními katastrofami, jak jim 

předcházet a jakým způsobem je likvidovat, kdyţ se jim nepodaří předejít. Vše 

s minimálním dopadem na krajinu a ţivot v ní. Také ochrana území je jedním z úkolů, 

kterým se územní plánování zabývá. Vymezují stavební pozemky a účel staveb, 

který se na nich bude stavět. Můţe stanovovat poţadavky na stavbu z hlediska 

architektury, urbanismu a estetiky na vnější parametry, umístění stavby nebo na 

parametry vnitřní, vyuţití či uspořádání. Chrání veřejný zájem a mohou určovat 

asanaci, rekonstrukci či rekultivaci území. (4, s. §19) 

2.3 Orgány územního plánování 

Orgány přednostně vyuţívají postupy, které jsou zjednodušené, aby byly 

dotčené osoby zatěţovány, jak nejméně to lze. To znamená, ţe u jednoduchých 

staveb vydají pouze jedno rozhodnutí a nechtějí jiţ další povolání záměru. I soubor 

staveb je řešen jako stavba hlavní.  

Orgány územního plánování spolupracují v součinnosti se stavebními úřady. 

Ty na základě projednání vydávají rozhodnutí neboli závazná stanoviska, která jsou 

závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy. 

(4, s. §4) 

Úřadem územního plánování je obec nebo kraj. Tedy zastupitelstvo těchto 

dvou institucí. Obci je nadřazen kraj. Také Ministerstvo pro místní rozvoj nebo 

v případě vojenských újezdů Ministerstvo obrany. Orgány obce se zajímají o rozvoj 

obce a jejich hodnot. Jmenovitě tuto působnost vykonává obecní úřad, stavební 

úřad, zastupitelstvo obce nebo rada obce. Orgány kraje se starají o rozvoj daného 

kraje a jeho hodnot. Můţou však zasahovat jen, pokud se jedná o případ, který má 

nadmístní význam. Tyto jsou stanoveny zákonem. Zde působnost vykonávají krajský 

úřad, zastupitelstvo kraje nebo rada kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj můţe 

zasahovat do působnosti orgánů obce a krajů ve věcech týkajících se rozvoje státu a 

to jen v případech stanovaných státem. Ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním 
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úřadem, který vykonává dohled nad územním plánováním. Vede evidenci, vydává 

podklady a obstarává politiku územního plánování, vše dle stavebního zákona. 

V případě potřeby, avšak pouze v případech, kdy jde o rozvoj území státu, můţe 

zasáhnout do působnosti podřízených orgánů, těmi jsou obec a kraj. Musí však 

spolupracovat s náleţitými orgány obcí a krajů. Ministerstvo obrany můţe zasahovat 

pouze do sféry vojenských újezdů. (4, s. §5) 

2.3.1 Orgány obce 

Orgány obce se dělí na: Obecní úřad s rozšířenou působností, obecní úřad, 

stavební úřad, zastupitelstvo obce a radu obce. 

Obecní úřad s rozšířenou působností, ten například pořizuje územní a 

regulační plán, územně plánovací podklady pro území obce, vymezuje zastavěné 

území, nechává vkládat data do územně plánovací evidence.  

Obecní úřad, který zajistí plnění kvalifikačních poţadavků pro výkon územně 

plánovací činnosti, například pořizuje územní studii. 

Stavební úřad vydává územní rozhodnutí a souhlas, podává informaci pro 

územně plánovací podklady a plánovací dokumentaci.  

Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního a regulačního plánu a 

vydává je.  

Rada obce je pouze tam, kde se nevolí zastupitelstvo obce, vymezuje 

zastavěné území. K výkonu územně plánovací činnosti můţe schválit ţádost či 

uzavřít smlouvu, vydává územní opatření o uzávěře nebo asanaci objektu a můţe se 

vyjádřit k činnosti sousední obce ve věci územního plánu. (4, s. §6) 

2.3.2 Orgány kraje 

Krajský úřad tvoří zásady územního rozvoje a regulační plán pro plochy 

nemístního významu, pořizuje podklady pro územní plánování, je dotčeným orgánem 

v některých územních řízeních, vkládá data do evidence a vydává některá územní 

rozhodnutí. 

Zastupitelstvo kraje vydává zásady územního rozvoje, v některých případech 

vydává regulační plán a jiné činnosti. 

Rada kraje vydává stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje a vydává 

územní opatření o uzávěře a asanaci objektů. (4, s. §7) 
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2.3.3 Ministerstvo 

Ministerstvo obrany vydává územní a regulační plán, zadává do evidence a 

jiné. Tyto činnosti se týkají pouze vojenských újezdů. (4, s. §10) 

Ministerstvo pro místní rozvoj je správním úřadem územního plánování a je 

vykonavatelem státního dozoru, tvoří politiku územního rozvoje a vede evidenci 

územně plánovací činnosti. Všechny činnosti jsou ve veřejném zájmu, zejména 

ochrana ţivotního prostředí a ochraňuje kulturní a přírodní dědictví. (4, s. §11) Můţe 

také upravit poţadavky stavební prvky a jejich funkce, sleduje a snaţí se odstranit 

opakující se vady ve výstavbě, dává podněty na změnu Českých technických norem 

a certifikátům stavebních výrobků. Vysílá kontrolory ze stavebních úřadů i z řad 

autorizovaných inţenýrů a to i k vyhodnocení příčin vzniklých havárií. Snaţí se tedy 

haváriím předcházet i hledat viníky u havárií jiţ vzniklých. (4, s. §12) 

2.4 Územně plánovací informace 

Jedná se o informace, které vydává krajský úřad, obecní úřad a stavební úřad 

jako předběţné územně plánovací informace. O stavu území, a pokud je na území 

návrh na změnu vyuţití. Také zde nalezneme informace o podmínkách vydání 

regulačního plánu, územního rozhodnutí včetně dotčených orgánů a územního 

souhlasu. Tyto informace získáme na příslušném krajském úřadě, úřadě územního 

plánování, obecním úřadě nebo na úřadě stavebním. Platnost územně plánovací 

informace je jeden rok, pokud nedojde ke změně, o které musí příslušný úřad 

vyrozumět ţadatele. (4, s. §21) 

2.4.1 Nástroje územního plánování 

Územně analytické podklady, byly dříve zpracovávány jednorázově při jejich 

potřebě, v dnešní době se zpracovávají průběţně. A to pro území obce a území 

kraje. Jsou tedy zpracovány dvojí a pravidelně se doplňují. Je v nich zaznamenán 

stav a vývoj daného území a slouţí pro rozhodování o dalších postupech v území a 

při tvorbě či změně územních a regulačních plánů. (4, s. §25-§29) 

Územní studie, spravuje moţná řešení problémů a úprav, které mohou působit 

na organizaci území, dále upravují rozvoj funkčních systémů, jako jsou veřejná 

infrastruktura a ekologická stabilita. Na základě územní studie se zadávají data do 

evidence. (4, s. §30) 
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2.4.2 Politika územního rozvoje 

Zajišťuje sladění územně plánovacích činností jednotlivých orgánů obcí a 

krajů, sektorových koncepcí, politik, strategií a jiných. Také koordinuje změny 

infrastruktur v celorepublikovém významu, který by mohl ovlivnit více menších území. 

Zabývá se nejen úkoly územního plánování české republiky, ale zasahuje i do dění 

mezinárodního, hlavně u udrţitelného rozvoje. (4, s. §30-§35)  

 

Obrázek 1: I lustrační schéma vazeb PÚR  ČR 2008  (5, s. D.2 - 18) 
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2.4.3 Typy územně plánovací dokumentace 

2.4.3.1 Územní plán  

Je typ dokumentace, který řeší celou obci a rozděluje ji do různobarevných 

ploch, kdy kaţdá barva značí různé vyuţití (stávajícího či navrhovaného). Můţeme 

se z něj dozvědět, které plochy jsou zastavěné nebo které se mohou zastavět a 

naopak, které plochy jsou plánované jako zeleň, či je jim udělena jiná funkce. Plán je 

vydáván a schvalován zastupitelstvem obce. Kaţdý územní plán obsahuje 

podrobnou legendu s vyznačením stávajících a návrhových ploch. Obsahuje 

technickou a dopravní infrastrukturu, územní systém ekologické stability a jiné. 

Územní plán je vyhotoven na ţádost veřejné správy, ale i na podnět občana obce. 

Po jeho vyhotovení jej musí schválit krajský úřad. Ten se zaměřuje hlavně na vlivy 

ţivotního prostředí, jestli nejsou územním plánem narušeny významné lokality nebo 

například ptačí lokality. Také kontroluje, jestli je územní plán v souladu s politikou 

územního rozvoje. (4, s. §43-§55) 

2.4.3.2 Regulační plán  

Stanovuje podrobné podmínky pro vyuţití pozemků, určuje funkční vyuţití 

pozemků, a jak bude zástavba v dané lokalitě vypadat. Jsou zde dané některé 

parametry, které musí stavebník dodrţet. Mezi ty patří například uliční a hřebenové 

čáry, odstupové vzdálenosti jednotlivých objektů i odstupové vzdálenosti objektů 

například od společných hranic pozemků, výška hřebenu nebo maximální výšku 

objektu. Regulační plán nemůţe nahradit některá územní rozhodnutí. (4, s. §61) 

2.4.4 Rozhodnutí a souhlas 

Při podání dokumentace na orgán a při splnění poţadovaných podmínek, 

které jsou uvedeny v územním a regulačním plánu, nám bude uděleno územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas.  

2.4.4.1 Územní rozhodnutí 

Územní rozhodnutí rozhoduje o umístění stavby nebo zařízení, změně uţívání 

území, změně vlivu uţívání stavby na území u pozemků o jejich dělení nebo 

scelování a ochranném pásmu. To se nevztahuje na území s vydaným regulačním 

plánem v takovém rozsahu, ţe nahrazuje územní rozhodnutí. (4, s. §77) Stavební 

úřad u některých jednoduchých staveb nebo terénních úprav nemusí vyţadovat 
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ohlášení ani stavební povolení. Jednoduchými stavbami jsou například stavby do 

plochy 25 m2, výšky 5 m a hloubky základů 3 m; větrné elektrárny do výšky 10 m; 

některé přípojky; stavby opěrných zdí do 1 m; sjezdy z pozemních komunikací; a 

jiné. (4, s. §78, §104) 

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek a umisťuje stavbu, 

stanoví druh a účel stavby a podmínky pro její umístění. Vymezuje také způsob 

zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. 

Týká se to staveb jako jsou reklamní a informační cedule o ploše do 0,6 m2, signální 

věţe do výšky 1,5 m, bleskosvody, vlajkové stoţáry do výšky 8 m, přenosné stavby, 

pokud doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dní a jiné. (4, s. §79)  

Rozhodnutí o změně stavby rozhoduje i o změně vlivu stavby na vyuţití 

území. Jedná se o nástavby, přístavby a změny uţívání, které mění nároky na okolí. 

(4, s. §81) 

Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků stanovuje podmínky a je moţno 

vydávat pouze na ţádost podanou všemi vlastníky pozemků a staveb na nich 

postavených. Podmínky scelování a dělení jsou dány regulačním plánem, stavebním 

úřadem. (4, s. §82) 

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu nebo pozemek před 

negativními vlivy okolí. Toto rozhodnutí se nevydává, pokud jsou podmínky 

stanoveny zvláštním právním předpisem. (4, s. §83) 

Územní rozhodnutí je výstup z územního řízení. Základními účastníky 

územního řízení jsou ţadatel a obec, dalšími účastníky jsou vlastníci věcných práv 

k pozemku, na kterém je plánovaná výstavba, či jejich majitelé, pokud nejsou 

ţadateli, vlastníci sousedních pozemků a staveb, společenství vlastníků, v případě 

společného vlastnictví spoluvlastník, který má podíl více neţ polovinu. K územnímu 

řízení se přikládají i stanoviska dotčených orgánů, kteří se musí ke stavbě vyjádřit, 

jde hlavně o vlastníky veřejné dopravy a technické infrastruktury. (4, s. §84-§86) 

Pokud je územní řízení úspěšné a je v souladu s poţadavky stavebního úřadu 

s územním a regulačním plánem, je vydáno kladné územní rozhodnutí. Pokud 

územní řízení není v souladu s poţadavky stavebního úřadu a je uděleno negativní 

územní rozhodnutí. Na základě kladného územního rozhodnutí se vydává stavební 

povolení. Platnost územního rozhodnutí se vydává na dva roky, nebo na dobu trvání 

stavby. Na ţádost můţe stavební úřad územní rozhodnutí prodlouţit. Územní 
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rozhodnutí pozbývá platnost, pokud není ve lhůtě platnosti poţádáno o stavební 

povolení nebo na ţádost stavebníka, pokud odstoupil od záměru bez zahájení 

realizace. (4, s. §92, §93) 

2.4.4.2 Územní souhlas 

Územní souhlas vydává stavební úřad na základě oznámení o záměru. To lze, 

pokud je záměr v zastavěné ploše, jeho poměry v území se zásadně nemění a 

nevyţaduje nové nároky na veřejnou a technickou infrastrukturu. Jakmile obsahuje 

závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, je jím vysloven nesouhlas nebo 

pokud musí být záměr posouzen z hlediska vlivu na ţivotní prostředí, nelze územní 

souhlas vydat.  

Územní souhlas stačí například v těchto případech. Jedná-li se o stavbu pro 

reklamu, o stavbu umístěnou v prostoru existující stavby, ohlašovaných staveb, 

úpravy terénů do výšky do 1,5 m a jiné. (4, s. §96) 
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3 Udržitelný rozvoj 

Udrţitelný rozvoj jako myšlenka se zrodila především u ekologů, kteří 

prosazovali ochranu přírody. Vlivem lidské činnosti se začaly přírodní zdroje 

zhoršovat a přírodní ekosystémy nestíhají vstřebávat jejich důsledky (výfukových 

plynů, narůstajícího odpadu a jiné). Zhoršující se ţivotní prostředí bylo největším 

impulsem udrţitelného rozvoje a to hlavně na počátku 70. let 20. století, kdy byla 

světová energetická krize. Cílem je ochrana přírodního prostředí. Protoţe ţivotní 

prostředí má vliv na kvalitu ţivota člověka v dané lokalitě. (5, s. A.1-1, 2) 

„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích.“ (4, s. §18, odst. 1 ) 

Aby byl udrţitelný rozvoj vyváţený je rozdělen na tři pilíře, které by měly být v 

rovnováze. Jedná se ekologický neboli environmentální pilíř, o pilíř sociální a pilíř 

ekonomický. Vztahy mezi jednotlivými pilíři bývají často neshodné aţ konfliktní. (5, s. 

A.1-2) 

3.1 Ekologický pilíř 

Pilíř ekologický / environmentální se zabývá spotřebou přírodních zdrojů a 

produkcí odpadu. Aby se ţivotní prostředí udrţelo, musí být splněny tři podmínky dle 

(5, s. A.1-3)  

„Intenzita využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost jejich 

regenerace“ (5, s. A.1-3) 

„Intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost, s níž jsou 

vyvíjeny jejich trvale udržitelné obnovitelné náhrady“ (5, s. A.1-3) 

„Intenzita znečišťování nepřesahuje asimilační kapacitu životního prostředí“ (5, 

s. A.1-3) 

V současné době se tyto tři podmínky nesplňují, spotřebovávají se 

neobnovitelné zdroje. Mezi hlavní patří energie a území, to se zastavuje, ale 

nedochází k odpovídající kompenzaci. Tento problém se snaţí řešit i nadnárodními 
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legislativními opatřeními. Mezi ně patří například EECONET a NATURA 2000. (5, s. 

A.1-4) 

3.2 Sociální pilíř 

K sociální udrţitelnosti je nutná kombinace populace, kapitálu a technologie 

v poměru tak, aby byla ţivotní úroveň jednotlivce adekvátní. OSN monitoruje různá 

hlediska členských států. Jedná se o tři základní parametry:  

 Předpokládaná délka ţivota 

 Gramotnost populace 

 Ekonomika zaloţená na hrubém domácím produktu 

Dalšími hledisky jsou například politická práva a občanské svobody, vnímání 

korupce a jiné. (5, s. A.1-5) 

3.3 Ekonomický pilíř 

Základem pilíře je, ţe nespotřebujeme více, neţli jsme schopni vyrobit či 

vyprodukovat. Důleţité také je, jak jsme schopni nahradit přírodní bohatství 

produktem vyrobeným. Do vyčíslení ekonomického prospívání se začleňují činnosti, 

které se podílejí na blahobytu. Patří mezi ně i činnosti zhoršující ţivotní prostředí, 

jako je zemědělství, zbrojní výroba, povrchové doly. Například svépomoc se 

nezapočítává. Ekonomicky pozitivní je zvýšení produktivity práce, nikoli však 

vykořisťování přírodních zdrojů. Ve vyspělých zemích je výroba mnohem šetrnější 

k ţivotnímu prostředí vyvíjí technologie šetrnější k ţivotnímu prostředí, nepotřebuje 

tolik energie a surovin. Některé dokonce zmírňují znečištění z minulých let.  

Různé země, obce a města mají různé priority. Musí se k nim přistupovat 

individuálně, nemůţeme pouţít obecná pravidla. Největší problémy jsou způsobeny 

válkami, přírodními katastrofami či ekonomickým úpadkem. (5, s. A.1-6) 

3.4 Závěr udržitelného rozvoje 

Chtěné změny ţivotního prostředí, ekonomiky, ale i společnosti musí být 

sloţeny ze všech tří sloţek (pilířů), tak aby byly vyváţeny. Dojde k rovnováze, která 

slouţí jako prevence nestability. Udrţitelný rozvoj se musí protlačovat ve všech 

úrovních, národní, regionální i místní. (5, s. A.1-6) 
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V České republice chybí celková koncepce. Příroda se chrání jednotlivě, ale 

ne jako celek, který je na sobě závislý. Jedna věc ovlivňuje vše ostatní. Vyhlásit 

území jako rezervaci, kdyţ do ní teče znečištěná řeka nebo je poblíţ velkého města 

se smogem, nepomůţe. Příroda by měla být vyuţívána i chráněna zároveň, 

vyváţeně. Přílišná ochrana i vyuţití území je neţádoucí. (6, s. 3) 

Česká republika se snaţí chránit přírodu stále více. Její pokusy jsou ale 

neúspěšné. Chybí zde koncepce celostátního systému, to se bohuţel projevuje 

negativním vývojem chráněných území. V České republice nedochází k racionální 

ochraně přírodních hodnot, navíc je to v rozporu s mezinárodními a evropskými 

poţadavky. Střet ekosystémového řešení a ideologická bezzásadovosti v jiţ 

upravených ekosystémech a konzervace přírody je základní problém, ta likviduje 

přirozenou rozmanitost přírody. (6, s. 1) 

Pokud bychom chtěli zachránit ohroţené druhy a zachovat funkční krajinu i 

pro další generace, musí naše úsilí vycházet z ekosystémového přístupu. To 

znamená, ţe nejen chránit přírodu, ale i starat se o půdu, vodu a ţivočichy a to o vše 

najednou. Bohuţel nestačí nějaké území vyhlásit parkem a to i za předpokladu, ţe 

bude skvěle naplánovaný. Člověk je nezbytnou součástí a je potřeba, aby i chráněné 

území bylo člověkem uţíváno, za předpokladu, ţe bude toto uţívání v udrţitelném 

rozsahu. Tato symbióza prospěje oběma stranám. (6, s. 2) 

V České republice je v současné době chráněno různými stupni ochrany asi 

20 % území. Například ve Švýcarsku je to pouze 0,4 % a to v podobě jediného 

národního parku. I přes tuto skutečnost je příroda stabilnější. Je to hlavně vlivem 

citlivého vyuţívání. V Japonsku, kde se nacházejí divoká chráněná území, jsou tato 

území volně přístupná, obyvatelé do nich vstupují s úctou, to je způsobeno hlavně 

buddhismem, kdy je tradičně citlivý vztah k přírodě. (6, s. 5, 6) 

Dřívější tzv. osvícené hospodaření vycházelo z udrţitelného rozvoje a to jiţ za 

Roţmberků v Čechách a Liechtensteinů na jiţní Moravě. Ti současně spravovali 

půdu, vodu i ţivočichy a ochraňovali přírodu. Nadměrná ochrana přírody ohroţuje 

vyváţenost tří pilířů udrţitelného rozvoje. Dnešní způsob ochrany je tedy zaměřen 

pouze na příkazy a zákazy s hrozbou pokut, přírodě však neumíme pomáhat. Měla 

by fungovat symbióza, aby lidem nevadila příroda a aby příroda vydrţela lidi. (6, s. 2, 

3)  
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4 Historie nízkoenergetické výstavby 

4.1 Historie obecně 

„Nízko energetický dům je vlastně starý stejně jako lidské stavění vůbec. 

Všechny stavby, které zajišťovaly především ochranu před povětrnostními vlivy, lze v 

určitém slova smyslu chápat jako nízkoenergetické.“ (7, s. 4) 

Z historických a archeologických záznamů víme, nízkoenergetická výstavba 

sahá do úplného počátku stavitelství. Solární energii vyuţívali jiţ severoameričtí 

indiáni před 3100 lety. Vyuţití sluneční energie je prokázáno ve starém Řecku a Číně 

před 2500 lety. Patrné je to z řešení fasád a sloupových představeb s tympanony, 

chránící před sluncem v létě a pouţití oken směřovaných k jihu vyuţívající sluneční 

záření v zimě. 

V roce 1882 byl představen Edwardem S. Morsem vzduchový kolektor, který 

vyvinul. Jednalo se o skleněný box, velikosti okna přisazený ke stěně s otvory, který 

umoţňoval tři provozní stavy:  

 Prohřívání čerstvého vzduchu z exteriéru proudícího do místnosti 

 Cirkulující vzduch z místnosti prohřívaný kolektorem 

 Odvětrávání vzduchu z místnosti přes kolektor do exteriéru 

 

Obrázek 2: Vzduchový kolektor podle E. S. Morse z  roku 1882 – tř i provozní 

stavy (7, s. 8)  
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V roce 1938 byl postaven dům od inţenýrů z Massachusetts Institute of 

Technology. Měl k dispozici 38 m2
 slunečních kolektorů a vodní nádrţ o objemu 66 

m3 osazenou pod domem. Dům byl navrţen tak, aby teplo z akumulační nádrţe 

proudilo vzduchovým systémem do obytných místností. 

V polovině 70. let dochází v Americe k průlomu nízkoenergetických domů 

první generace, budovaných experimentálně a kreativně. Výstavba více neţ stovky 

domů měla několik charakteristických rysů a nedostatků. Ve většině případů byl 

podceňován vliv tepelných ztrát, kdy tepelné mosty byly příliš velké a četné. Téměř 

vůbec nebyla řešena vzduchotěsnost budovy, kdy pasivním solárním ziskům byla 

přikládána příliš velká váha, coţ se později ukázalo jako nedostatek při přehřívání 

prostoru domu. (7, s. 6-11)  

Stavební norma SBN 75, která je základem pro nízkoenergetické stavby, 

vznikla ve Švédsku v roce 1975. 

Podle této normy domy nesměly přesáhnout součinitel prostupu tepla: 

 Stěna   0,3 W/(m2.K) 

 Střecha  0,2 W/(m2.K) 

 Podlaha  0,3 W/(m2.K) 

 Okno   2,0 W/(m2.K) 

Tloušťka tepelné izolace u obvodové stěny byla přibliţně 12 cm. (7, s. 17) 

V osmdesátých letech dvacátého století, kdy jiţ byl princip nízkoenergetické 

budovy ověřen v praxi, vznikl návrh pasivního domu. K vytápění byly připočítány i 

vnitřními zisky (teplo produkované uţivateli, domácími spotřebiči apod.) a pasivní 

solární zisky okny. Přiváděné mnoţství vzduchu bylo pouze takové, aby vyhovělo 

hygienickým poţadavkům. (8, s. 12) 

První dům v tomto energetickém standardu byl realizován v roce 1996 

v Darmstadtu. To vedlo k nezvratnému urychlení vývoje. Řada architektů a investorů 

se začala o principy a řešení zajímat. Na základě vzniklých otázek a novinek, se 

začala od roku 1997 pořádat kaţdoroční konference Passivhaustagung, kde se 

mezinárodně vyměňují informace a probíhají školení. 

Směrnice o energetické náročnosti budov, která byla zavedena v členských 

zemích EU, obsahující povinné zpracování průkazů energetické náročnosti a další 

opatření, byla v květnu 2010 nahrazena novým zněním. To nařizuje, ţe od roku 2021 
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se mají budovy realizovat jako energeticky nulové nebo takové úrovni blízké. Podle 

směrnice je na členských zemích, jak si stanoví metody hodnocení a cílové hodnoty 

energetické náročnosti. Společně závazné je pouze to, ţe do provozní energetické 

náročnosti se musí započítat energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, 

pomocná elektrická energie na provoz technických systémů budovy a elektrická 

energie na umělé osvětlení. (9, s. 24) 

Toto závazné stanovisko určuje koncepci a způsob návrhu budovy jako celku, 

kdy by měly jednotlivé systémy spolupracovat na co nejvyšší energetické úspoře.  

4.2 Vývoj nízkoenergetických domů v České republice 

Jiţ v letech 1985 – 1989 si Ing. Arch. Stanislav Hrazdíra nedaleko Zlína 

postavil dům, který byl zaloţený na nízkoenergetických konceptech dané doby. Na 

jeho výstavbu jsou pouţity pouze přírodní materiály (cihla, dřevo, beton), stavba 

vyuţívá sluneční energie, větrné energie a bioplynu. Celý dům je koncipován jako 

cihelné klenby, které jsou zasypány zeminou o síle 1 – 1,5 m a tak tvoří travnatý 

pahorek. Z toho na povrch roste prosklená část, jakýsi skleník, směřující na jih a 

v němţ jsou umístěny dílna, ateliér a loţnice. Celý objekt tvoří zdravé 

nízkoenergetické a ekologické bydlení. Dům se v této době vymykal standardům, 

proto vyhrál v letech 1980 – 1990 druhé místo v soutěţi rodinný dům. (10) (11, s. 19)

 

Obrázek 3: Ekologický rodinný dům v Ostratě, 1985 -1989 (10) 

Jako druhý příklad uvedu dům Ing. Bohuslava Lhotky z Velkých Hamrů na 

Jablonecku, který svůj vysněný dům stavěl svépomoci neuvěřitelných 20 let a teprve 

v roce 2000 jej dokončil, i kdyţ stavba se stále ještě vyvíjí. Jedná se o otočný 
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nízkoenergetický dům, který je moţné natočit dle libosti za sluncem a získat tak 

solární zisky, nebo jej například v zimě zasunout aţ o 2 m pod zem. Tím jsou vyuţity 

výborné tepelněizolační vlastnosti zeminy. V domě tak ani při největších mrazech 

neklesne teplota na méně jak 5 °C a na vytopení je zapotřebí pouze malé mnoţství 

dřeva. Pod domem je uloţen v malém bazéně centrální sloup, který nese celý dům a 

kolem kterého se dům otáčí. Bazén je vyhřívaný solárními panely a je tak celoročně 

vyuţitelný. Původní záměr byl postavit energeticky nenáročný dům na velmi malé 

ploše, zastavěno je pouze 65 m². Pan Lhotka však neměl od okolí při realizaci své 

vize příliš pochopení, první stavební povolení získal na otočný zeleninový skleník, 

protoţe úředníci nechápali, proč chce někdo dům, který se otáčí. Stavba, která je 

dnes raritou získala první místo v soutěţi E.ON Energy Globe Award ČR v roce 2012 

v kategorii Kutil. (11, s. 19) (12) 

 

Obrázek 4: Dům, otáčející se za sluncem  (12) 

 Dalším příkladem je Ostrovní dům, kterým si autor a investor v jedné osobě 

Ing. Arch. Pavel Fojt splnil svůj sen o soběstačném domě. Chtěl dům, který nebude 

napojený na ţádnou přípojku technické infrastruktury a bude pokud moţno co 

nejvíce spjat s přírodou. Chtěl zkrátka bydlet na samotě u lesa. Dům je postaven 

ze ţelezobetonové konstrukce, která je zaizolovaná 20 cm tepelné izolace a ze dvou 

stran, ze severu a ze západu, je zasypán zeminou. Ta přispívá k lepší teplotní 

stabilitě v létě a v zimě. Podlaha a strop je obloţen ţelezobetonovými deskami, ty do 
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sebe kumulují teplo a předávají ho v chladnějších chvílích. Větrání zajišťuje ventilační 

systém s rekuperační jednotkou, který rozvádí vzduch po celém objektu a spouští se 

hlavně v létě v noci a v zimě po celý den. Ani z hlediska peněz nebyl dům příliš 

drahý, technologie vyšly na 1 000 000 Kč, v tuto dobu by byly asi za polovinu ceny a 

roční provozní náklady vychází na 15 000 – 20 000 Kč. Nejdůleţitější je dle autora 

návrh, který skloubí všechny systémy domu. Dům se v soutěţi E.ON Energy Globe 

Award ČR umístil na prvním místě v kategorii Země. (13) 

 

Obrázek 5: Ostrovní dům  (13) 
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5 Typy domů z hlediska spotřeby energie 

K těmto účelům jsem vyhotovil Průkazy energetické náročnosti budovy 

(PENB) pro referenční budovu, se zadáním typu domu, ke kterému náleţí. 

Referenční budova je jednopodlaţní, nepodsklepená s plochou střechou, o 

rozměru 15 x 10 m. Zastavěná plocha je tedy 150 m2 a obestavěný prostor je 450 

m3. Na čelní jiţní fasádě jsou umístěna dvě okna a vstupní dveře. 

 

Obrázek 6: Vzorový dům (zdroj vlastní)  

5.1 Starší výstavba 

Jedná se o dům, který byl dříve nejčastějším typem stavby, bez vyšších 

nároků na zateplení a vzduchotěsnost obálky. Převáţně se jedná o stavby do 

devadesátých let. Potřeba tepla na vytápění běţně dosahuje hodnot nad 200 kWh na 

metr čtvereční za rok, mnohdy je tato hodnota i dvojnásobná. 

 

Obrázek 7: Energetická náročnost staršího domu (zdroj vlastní)  
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Obrázek 8: Ukazatele energetické náročnosti staršího domu (zdroj vlastní)  

5.2 Současný dům 

Jde zejména o rekonstruované objekty a novostavby, které musí splňovat 

alespoň poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Dle současných závazných 

poţadavků normy ČSN 73 0540-2, by běţné novostavby neměly přesahovat potřebu 

tepla 100 kWh na metr čtvereční za rok. Dle PENB spadá do klasifikační třídy C – 

vyhovující budova. 

Poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (14): 

 Stěna vnější    0,30 W/(m2*K) 

 Střecha strmá   0,30 W/(m2*K) 

 Střecha plochá   0,24 W/(m2*K) 

 Podlaha přilehlá k zemině  0,45 W/(m2*K) 

 Výplň otvoru    1,50 W/(m2*K) 
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Obrázek 9: Energetická náročnost současného domu (zdroj vlastní)  

 

Obrázek 10: Ukazatele energetické náročnosti současného domu (zdroj vlastní)  

5.3 Nízkoenergetický dům 

Prvním krokem k energeticky úspornému stavění byly nízkoenergetické domy, 

jejichţ roční spotřeba energie na vytápění je maximálně 50 kWh na metr čtvereční 

vytápěné plochy.  

Liší se od běţného domu vzhledem, kdy tvar domu je jednoduchý, 

obdélníkový a co nejméně členitý. Orientace delší strany je od východu na západ. 

Velká okna jsou na jiţní fasádě kvůli solárním ziskům. Střecha většinou pultová se 

solárními kolektory. 
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Nízkoenergetický dům musí splňovat několik poţadavků: 

 Volba pozemku a osazení budovy 

 Tvarové řešení budovy a orientace ke světovým stranám 

 Vysokou tepelněizolační schopnost a vzduchotěsnost vnější obálky 

budovy 

 Vyloučení tepelných mostů 

 Optimální velikost vnějších prosklených ploch 

 Řízené větrání bez rekuperace 

 Maximální úspora energie 

 Klasifikační třída B – úsporná budova v PENB 

 

Poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (14): 

 Stěna vnější    0,25 W/(m2*K) 

 Střecha strmá   0,20 W/(m2*K) 

 Střecha plochá   0,16 W/(m2*K) 

 Podlaha přilehlá k zemině  0,30 W/(m2*K) 

 Výplň otvoru    1,20 W/(m2*K) 

 

 

Obrázek 11 : Energetická náročnost nízkoenergetického domu (zdroj vlastní)  



35 

 

Obrázek 12: Ukazatele energetické náročnosti nízkoenergetického domu (zdroj 

vlastní)  

 

5.4 Pasivní dům 

Skutečným pokrokem ve stavebnictví je pasivní dům, který díky účinnému 

provozu potřebuje na vytápění jen 15 kWh na metr čtvereční ročně. 

Pasivní domy v současnosti jsou moderní stavby s extrémně nízkými náklady 

na vytápění, stálým přívodem čerstvého vzduchu bez vytváření průvanu a příjemné 

teploty v místnostech v zimě i v létě s vysokým standardem komfortního bydlení. 

Pasivní dům musí splňovat několik poţadavků: 

 Měrná potřeba tepla na vytápění objektu je maximálně 15 kWh/(m2rok) 

 Neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřena tlakovou zkouškou nesmí 

překročit hodnotu 0,6 /hod, tedy při přetlaku a podtlaku 50 Pa se nesmí 

za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce víc neţ 60 % vnitřního objemu 

vzduchu 

 Celkové mnoţství primární energie spojené s provozem budovy včetně 

domácích spotřebičů je maximálně 120 kWh/(m2rok) 

 Klasifikační třída A – velmi úsporná budova v PENB 
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Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (14): 

 Stěna vnější    0,18 – 0,12 W/(m2*K) 

 Střecha strmá   0,18 – 0,12 W/(m2*K) 

 Střecha plochá   0,15 – 0,10 W/(m2*K) 

 Podlaha přilehlá k zemině  0,22 – 0,15 W/(m2*K) 

 Výplň otvoru    0,80 – 0,60 W/(m2*K) 

Pro výpočet energetické bilance pasivní budovy je třeba detailního sloţitějšího 

výpočtu, pro který existující normy a předpisy pozbývají potřebnou přesnost. K těmto 

účelům byl vytvořen program PHPP (Passive House Planning Package), který počítá 

například s tepelnými zisky vyzařovanými z konstrukcí, osob, zvířat, elektrických 

zařízení, a jiné. K tomuto programu nemám přístup, a proto zde není uveden Průkaz 

energetické náročnosti budov. Jsou zde alespoň uvedeny typové skladby pro 

základní obvodové konstrukce budovy s jednotlivými součiniteli prostupu tepla. 

Obvodová stěna (součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m2*K)) 

 Omítka vápenocementová  10 mm 

 Ţelezobeton  250 mm 

 DEKKLEBER ELASTIK  10 mm 

 EPS 70 F  260 mm 

 DEKKLEBER ELASTIK   5 mm 

 Weber.pas silikon – tenkovrstvá omítka 3 mm 

Zelená střecha (součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/(m2*K)) 

 Ţelezobeton  250 mm 

 GLASTEK AL 40 MINERAL  4 mm 

 EPS 100 S  60 mm 

 DEKPERIMETR  160 mm 

 Geotextilie Filtek 300 - mm 

 DEKPLAN 77  1,5 mm 

 Geotextilie Filtek 300 - mm 

 DEKDREN T20 GARDEN  10 mm 

 Geotextilie Filtek 200 - mm 

 Rostlá půda písčitá, hlínopísčitá 70 mm 
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Podlaha přilehlá k zemině (součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/(m2*K)) 

 Keramická dlaţba  10 mm  

 Lepicí tmel na bázi cementu  6 mm  

 Betonová mazanina  50 mm 

 DEKSEPAR  0,2 mm 

 DEKPERIMETER SD  160 mm 

 Betonová mazanina  60 mm 

 Hydroizolační fólie Alkorplan 35034  1,5 mm 

 Betonová základová deska  100 mm 

5.5 Nulové domy 

Potřebu tepla mají v celoroční bilanci 0 kWh/(m2.a) a z hlediska konstrukčního 

jsou řešeny jako domy pasivní. Liší se pouze v tom, ţe v letním období díky 

fotovoltaickým panelům dokáţí přebytky dodávat do sítě a v zimním období ze sítě 

čerpají. Pokud přebytky převaţují, stává se tento dům plusovým. 

5.6 Energeticky soběstačný dům 

Jedná se o „plusový dům“ vyznačující se tím, ţe téměř veškerou potřebnou 

energii získává z obnovitelných zdrojů energie, ze Slunce, biomasy a od svých 

obyvatel a provozu domu. V tomto domě je zcela nezbytné minimalizovat spotřebu 

tepla na vytápění. Pro takovýto dům je typické, ţe můţe skutečně fungovat bez 

napojení na inţenýrské sítě. Podrobněji je soběstačný dům popsán v následující 

kapitole. 
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6 Soběstačný dům - požadavky a základní parametry 

Energetická nezávislost je pojem označující míru soběstačnosti subjektu v 

otázce uspokojování energetických potřeb. 

Faktory podporující energetickou nezávislost: 

 Vyuţití vlastních primárních zdrojů energetických zdrojů 

 Efektivní přeměna zdrojů na energii – např. vyuţitím kombinované 

výroby elektřiny a tepla – tzv. kogenerace. 

 Úspory na straně spotřeby elektřiny a tepla 

 Obnovitelné zdroje energie 

Charakteristika energeticky soběstačných domů: 

 Nepotřebují ţádné přivedené sítě 

 Vyuţívají k vytápění slunce a přebytečné teplo ukládají do hmoty domu 

 Nepotřebují nákladné chlazení v letním období  

 Většinou jde o domy přihrnuté ze tří stran zeminou 

 Odpadní vodu si čistí v kořenových čistírnách 

 Jsou vybaveny důmyslným větráním přes zemní výměník 

 Skladují si kolem 20 m3 vody, kterou si čistí pro různé vyuţití 

Energeticky soběstačný dům nemá potřebu dodávek energie ze zdrojů mimo 

budovu. Většinou se jedná o domy, které se nachází v nezastavěných oblastech, 

tudíţ napojení na energetické sítě by nebylo moţné. 

Po skončení 2. světové války byl energeticky soběstačný kaţdý venkovský 

statek. Jeho obyvatelé zajišťovali nejen energii, tedy dřevo z vlastního lesa a krmení 

pro taţná zvířata, ale stačili i pěstovat a prodávat nejrůznější potraviny, dobytek a 

jiné zboţí. Dnes je moţné, aby statek produkoval a prodával biopaliva (dřevo, 

štěpku, pelety nebo brikety ze dřeva, slámy, šťovíku nebo jiných plodiny, případně 

obilí, kukuřici na topení). (15, s. 1) 

Můţe také vyrábět elektřinu a přebytky prodávat. Znamená to však, ţe někdo 

z obyvatel se bude energiím věnovat profesionálně. Jde vlastně o specifické 

podnikání, kdy je energetická soběstačnost jen jakýmsi „vedlejším produktem“. 

Podobně by mohl fungovat dům s vlastní vodní (nebo i větrnou) elektrárnou. 

Takových je ale málo, místa vhodná současně pro elektrárnu i pro dům jsou vzácná. 
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Mnohem spíše se setkáme s poţadavkem, aby energetika domu fungovala 

„samovolně“, bez větších nároků na obsluhu, podobně třeba jako „vodní 

hospodářství“ v případě domu s vlastní studnou a kořenovou čističkou. V tom 

případě si dům musí v podstatě vystačit jen se sluneční energií. Takovému 

poţadavku vyhoví třeba pasivní dům s fotovoltaickou elektrárnou na střeše. (15, s. 2) 

6.1 Požadavky na konstrukce 

6.1.1 Podlahové konstrukce 

Sluneční akumulační podlaha 

Osluněná podlaha přes okna přijímá a akumuluje během dne sluneční energii, 

kterou posléze uvolňuje do prostoru večer a v noci, kdy slunce nesvítí. Mnoţství 

naakumulované tepelné energie je závislé na barvě povrchu, hmotnosti a tepelné 

vodivosti podlahy. Nejvhodnější je proto podlaha s tmavým povrchem, hmotná a 

tepelně vodivější. Pro tyto poţadavky by měla být podlaha provedena z betonu tl. 15 

-20 cm s důkladně provedenou tepelněizolační vrstvou směrem k zemině. Nášlapná 

vrstva tmavé barvy s matným povrchem, díky čemuţ nedochází k odráţení 

slunečního záření, nýbrţ k akumulaci. Nejvhodnějším materiálem je kamenná či 

keramická dlaţba. Pouţití jiných povrchů, jako například koberců, PVC, dřevěných či 

laminátových podlah, se vylučuje. 

6.1.2 Obvodové konstrukce 

Konstrukci domu tvoří ţelezobetonové desky podlahy a stropu, stěny jsou 

vyzděné z betonových tvárnic ztraceného bednění zalitých betonem. Tato masivní 

konstrukce je nejvhodnější, protoţe se naakumuluje energií v době, kdy je jí dostatek 

a období s nedostatkem energie setrvačností překoná. 

Celá budova je pokud moţno zabalena do jednolité vrstvy polystyrenu, 

kontaktně nalepená na betonovou zeď. Celá konstrukce je poté chráněná 

hydroizolační fólií a následně zasypána zeminou.  

Zemina díky obrovské akumulační schopnosti vyrovnává teplotní extrémy 

okolo domu a v zimě proto sniţuje potřebu topení, v létě zabraňuje přehřívání. Navíc 

trávník na střeše při pohledu stavbu dokonale ukrývá. 
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6.1.3 Střešní plášť 

Střešní plášť je navrţen jako intenzivní zelená střecha. Hlavními důvody pro 

volbu této konstrukce je jak estetické působení v krajině a částečná náhrada záboru 

zeleně, tak ochrana před přehříváním a ochlazováním střešní konstrukce. Pro 

širokou veřejnost jsou v České republice tyto střechy dost moţná něčím neznámým, 

sloţitým a někdy jsou i neprávem povaţovány za problémové. Například ve 

Skandinávských zemích mají hlubokou tradici a při správné realizaci a údrţbě 

nevznikají problémy. 

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří masivní ţelezobetonová deska, která 

je zde volena ze statického důvodu. V interiéru je neméně důleţitá pro funkci tepelné 

akumulace. Tato ŢB deska musí být opatřena parozábranou, která zamezuje 

pronikání vodní páry do dalších vrstev. Dále je poloţena tepelná izolace, která tvoří i 

spád nezbytný k odvodu vody. Jako nejdůleţitější vrstvu povaţuji hydroizolační 

vrstvu, která ochraňuje celou konstrukci před zemní vlhkostí a sráţkovou vodou. 

Musí odolávat nejen vodě, ale i prorůstání kořínků. Nad hydroizolací je souvrství 

separačních, drenáţních a filtračních vrstev. Jako finální vrstvu pouţijeme substrát tl. 

min. 30 cm, osázený rostlinami. 

6.1.4 Výplně otvorů 

Viditelné části domu se otevírají na jih a částečně na východ. Dominantou je 

prosklená skleněná stěna z trojskla, která se v létě dá otevřít a propojuje obytný 

prostor s venkovní terasou. V zimě stěna zachycuje teplo ze slunce a slouţí tedy 

jako “kolektor”. V plášti domu jsou ještě dveře, na střeše světlík nad kuchyní a atriem, 

kudy jde světlo do loţnic. Světlíky jsou opět z trojskel. 

6.2 Zdroje elektřiny a energií 

6.2.1 Elektřina 

Elektřinu zajišťuje solární fotovoltaická elektrárna, přesně navrţená pro 

potřeby soběstačného domu. Tento systém je nejchoulostivější na návrh, a je nutno 

v první řadě minimalizovat spotřebu. Významné je omezení spotřeby především u 

dlouhodobě pracujících spotřebičů jako např. lednička, čerpadla topení, ventilátory, a 

nákup nejúspornějších spotřebičů má zde opravdu smysl. Vyuţitím pračky a myčky 

připojené na teplou vodu ze stratifikačního zásobníku odpadá ohřev elektřinou. Při 
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návrhu osvětlení dnes jiţ můţeme vybírat z poměrně rozsáhlého sortimentu LED 

svítidel, lišt a prvků. 

Systém z důvodu pohodlí, údrţby a bezproblémovosti je v našich klimatických 

podmínkách vhodné vybavit elektrocentrálou, která převáţně v zimním období, kdy 

nesvítí slunce, dobije baterie a umoţní provoz energeticky náročných spotřebičů. 

Do budoucna lze ovšem počítat s mnohem vyšší nabídkou komponentů na 

trhu, protoţe systém palivových článků (dnes pouţívané v obytných vozech), nebo 

malé domácí elektrárny na vodík jsou známé, momentálně však ne masově 

rozšířené. Palivový článek při výrobě elektrické energie vytváří odpadní teplo, které 

se dá vyuţít pro vytápění budovy a přípravu teplé vody.  Cena těchto technologií je 

také poměrně vysoká a budeme si muset ještě chvíli počkat, neţ bude vyuţití ve 

stavebnictví běţné. Tyto technologie tak odstartovaly závod, kdo dříve a lépe umoţní 

ukládat elektrickou energii v čase a s nejlepší účinností. Je to nadějná koncepce pro 

budoucnost, protoţe v kombinaci se solárním zařízením na výrobu vodíku mohou 

vyrábět elektřinu a teplo téměř bez jakýchkoliv škodlivých látek. 

6.2.2 Ohřev teplé vody 

Velmi efektivní je k přípravě teplé vody pouţívat solární zařízení, které 

v letních měsících pokryje spotřebu aţ 100 %, v průběhu celého roku se pohybuje 

pokrytí mezi 50 – 70 %. Solární kolektory ukládají energii do akumulačního 

zásobníku a odtud se dle potřeby odebírá. Při nedostatečném slunečním záření je 

zásobník dohříván zařízením pro přitápění budovy. 

Pro zvýšení komfortu ohřevu teplé vody a topení je v soběstačném domě 

vhodné pouţití stratifikačního zásobníku, coţ je zásobník teplé vody s řízeným 

teplovodním vrstvením.  

Voda v nádrţi se ukládá ve vrstvách tak, ţe u hladiny je nejteplejší a ve spodní 

části nejstudenější. Takto funguje kaţdý zásobník, protoţe voda se s rostoucí 

teplotou roztahuje a je tedy lehčí a plave na studenějších vrstvách, nicméně problém 

nastává při odběru a vracení vody zpět do nádrţe, protoţe proud vody nádrţ 

rozmíchává. Promíchání je neţádoucí, protoţe pokud je například potřeba vody o 

teplotě 50 °C, tak je rozdíl, jestli se musí ohřát na tuto teplotu celá nádrţ, nebo jen 

vrchní vrstva vody. 
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Princip samočinné trubkové stratifikační soustavy v zásobníku spočívá 

přiváděním a odebíráním vody malou rychlostí v kombinaci dopravy do správné 

teplotní vrstvy, čímţ je zabráněno míchání obsahu celého zásobníku. Tato soustava 

pracuje jednoduchým způsobem bez nároku na regulaci a elektrickou energii, na 

základě rozdílu hustot mezi přiváděnou vodou ze solárního výměníku a vrstvami 

akumulačního zásobníku.  

Teplá voda ze zásobníku je vyuţívána v koupelně, kuchyni a k vytápění. 

6.2.3 Vytápění 

K vytápění obytného prostoru v jarních a podzimních měsících by měla slouţit 

převáţně sluneční energie, procházející okny. Systém vytápění je ovšem doplněn o 

vyhřívaný teplovzdušný kolektor umístěný na jiţní stěně s vyšší účinností, neţ pouze 

prosklená fasáda. Pro zimní období, kdy slunečního svitu je nejméně, musíme zajistit 

dohřátí zásobníku s teplou vodou jiným zdrojem. Zpravidla jím můţe být kotel na 

dřevo, pelety, štěpku, či jiný obnovitelný zdroj energie. Takto nahřátou vodu dále 

vyuţíváme v koupelně, kuchyni a k vytápění. 

V případě ţe není nutno vytápět zásobník vody, ale majitelé by chtěli vyšší 

tepelný komfort je vhodné ještě dům vybavit krbovou vloţkou, nebo krbovými kamny. 

Pohled na plápolající oheň navíc navozuje pocitově vyšší teplotu a příjemnou 

atmosféru. 

Můţe se zdát, ţe k vytápění je pouţito aţ mnoho technologií, nicméně se tyto 

technologie mohou vzájemně doplňovat a uţivatel není závislý jen na jednom zdroji. 

6.2.4 Větrání 

Z hlediska úspory energie na ohřev vzduchu, by bylo nejvhodnější vyuţití 

rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla. Tato jednotka ovšem odebírá 

nezanedbatelné mnoţství elektrické energie a tím je pro soběstačný objekt 

nevhodná. Výhodněji se nabízí navrhnout  větrání s vyuţitím zemního výměníku 

tepla, jednoduchého teplovzdušného výměníku na jiţní osluněné fasádě, tahu 

komínů a přirozeného proudění vzduchu tak, aby nebylo potřeba ani ventilátorů. 

Směr proudění vzduchu a určení, kterým systémem má vzduch procházet je řízeno 

klapkami na vstupech jednotlivých systémů. Klapky jsou ovládány teplotními čidly, 

která měří teplotu v jednotlivých systémech, interiéru, exteriéru a dle nastavené 

teploty a priority na řídící jednotce dochází k jejich nastavení.  
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6.2.5 Dodávka vody 

Zajištění vody je nejdůleţitější podmínkou pro stavbu soběstačného domu, 

absence vody na pozemku by se nahrazovala velmi obtíţně. Nezbytné je tedy 

vybudování vlastní studny s pitnou vodou a výhodné je vytvoření retenční nádrţe a 

druhých rozvodů na uţitkovou vodu (splachování WC, zalévání, aj.).   

V případě horší kvality pitné vody se můţeme spolehnout na filtraci reverzní 

osmózou, která vyrobí pitnou vodu téměř z čehokoli, co teče. Takto přefiltrovaná 

voda přes nejkvalitnější filtrační systém reverzní osmózy, z vody odstraní aţ 96 % 

všech škodlivých látek jako jsou chlor, těţké kovy, ţelezo, dusičnany, dusitany, viry, 

bakterie, azbest, herbicidy, pesticidy a hormony. Vodu také dokáţe zbavit 

nepříjemného zápachu nebo pachuti a při vyšších stupních filtrace se voda 

mineralizuje nejen vápníkem, ale i hořčíkem. Ve stopové míře se voda obohacuje i 

draslíkem, fluorem a dalšími minerály.  

6.2.6 Likvidace odpadních vod 

Nejpřínosnější a nejekologičtější varianta pro soběstačný dům je likvidace 

odpadních vod kořenovou čistírnou. Při zjednodušeném pohledu ji můţeme 

povaţovat za mělké fóliové jezírko, v kterém jsou uloţeny vrstvy štěrku, humusu 

s mikroorganismy a zasázenými rostlinami (orobinec, rákos, apod.). Čištění vody 

probíhá třemi fázemi: 

 dochází k oddělení hrubých nečistot ve vícekomorovém sběrači 

 dále prochází horizontálním kořenovým filtrem opatřeným regulační 

šachtou 

 v poslední fázi voda prochází dočišťovací kaskádou a poté můţe být  

můţe vyuţita v zahradním jezírku, nebo jako zdroj uţitkové vody 

Při stavbě této čistírny je třeba počítat s vyšším nárokem na prostorové 

umístění, dimenzi provést s potřebnou rezervou z důvodu sníţení účinnosti v zimním 

období a nezbytnou výměnou vegetační náplně jednou za 15 – 30 let. Stavba je 

ovšem poměrně nenáročná a jednoduchá, snadno začlenitelná do krajiny a pro svoji 

funkci nevyţaduje elektrickou energii. Není třeba se obávat ani zápachu, protoţe 

v kořenových polích se nelíhnou komáři a ani nijak nezapáchají. 
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6.3 Vlastní návrh soběstačného domu 

Pro zlepšení představy přikládám návrh soběstačného domu, který je zasazen 

do svahu a tak v podstatě splývá s krajinou a nenarušuje její ráz. Podrobnější 

zobrazení naleznete v Příloze 1 - 5. 

 

Obrázek 13: Vizualizace soběstačného domu, Příloha 1 (zdroj vlastní)  

 

Obrázek 14: Vizualizace soběstačného domu, Příloha 2 (zdroj vlastní)  
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Obrázek 15: Půdorys soběstačného domu, Příloha 3 (zdroj vlastní)  

 

Obrázek 16: Řez soběstačného domu, Příloha 4 (zdroj vlastní)  
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7 Výběr lokality 

Klimatické podmínky v ČR jsou poměrně vhodné pro nízkoenergetickou 

výstavbu, protoţe zima není tak extrémní jako v severních částech Evropy a na rozdíl 

od jiţních částí Evropy nemusíme řešit aktivní chlazení. Zeměpisná poloha, 

průměrná roční teplota vzduchu, nadmořská výška, profil terénu, orientace domu vůči 

světovým stranám, čistota ovzduší. Všechny tyto parametry ovlivňují výběr lokality při 

návrhu soběstačného domu.  

7.1 Zeměpisná poloha 

Lokality jiţní Moravy by měly být nejvhodnější ke stavbě soběstačného domu 

z několika hledisek, které nejlépe vystihují následující mapy, vycházející z 

dlouhodobých meteorologických měření.  

Údaj o ročním úhrnu globálního slunečního záření spolu s délkou trvání, je 

velmi důleţitý pro výpočty budoucí energetické bilance. 

 

Obrázek 17: Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR [W/m2]  (16) 

http://www.isofenenergy.cz/img/rocni_uhrn.png
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Obrázek 18: Mapa trvání slunečního svitu v  ČR (16) 

Teplota vlivem nadmořské výšky klesá, aţ o 1 °C na 100 m výškových (17, s. 

odst. 5) 

7.2 Vliv orientace vůči světovým stranám 

Velmi důleţitá je orientace budovy na pozemku vůči světovým stranám. Dům 

by měl, v ideálním případě hlavní největší prosklenou plochou, být otočen k osluněné 

straně, tj. od jihovýchodu přes jih po jihozápad. 

  

Obrázek 19: Využití sluneční energie pro vytápění v  průběhu roku (18, s. 104) 
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7.3 Vliv terénu 

Vliv profilu terénu na energetickou bilanci objektu můţeme porovnat na 

následujícím obrázku, z kterého vyplývá, ţe jiţní svah a kompaktní tvar budovy 

sniţují nároky na potřebnou energii k vytápění. Jiţně orientovaný svah nám tedy 

napomáhá ke sníţení energetické náročnosti budovy. 

 

Obrázek 20: Vliv krajinného reliéfu na energetickou bilanci  (18, s. 88) 

7.4 Vliv stínění 

7.4.1 Stínění nežádoucí 

Stínění okolních kopců 

Jedná se o důleţitou sloţku, která se ve výpočtech prakticky nezohledňuje. 

Vlivy mají převáţně koce do vzdálenosti cca 5 km, v rovinatých oblastech je 

pravděpodobnost stínění velmi malá. Nejvyšší stínění je hned u paty kopce a jeho 

vliv klesá s druhou mocninou vzdálenosti. (18, s. 91) 
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Obrázek 21: Znázornění vlivu stínění okolních kopců  (18, s. 91) 

Stínění okolními budovami 

Dalším z neţádoucích vlivů stínění je stínění okolními budovami. Tento 

problém nastává hlavně v zastavěném území převáţně vyššími budovami, tedy 

zejména ve městech. (18, s. 95) 

Stínění okolní zelení 

V našem případě musíme ale zohlednit stínění okolní zelení, které působí 

stejně jako budovy. Stínění menšími stromy a opadavou plazivou zelení, jako je 

například vinná réva, můţe být i výhodné. V létě příjemně stíní a v zimě po opadání 

listů propouští sluneční záření. (18, s. 95) 

7.4.2 Stínění požadované 

Mezi poţadované stínění zařazujeme stínící konstrukce chránící objekt před 

neţádoucím letním sluncem, které by mohlo způsobovat přehřívání prostoru uvnitř 

objektu. K takovýmto konstrukcím patří například vhodně navrţené stříšky nad okny, 

které mohou být trvalého charakteru. Venkovní a vnitřní ţaluzie, markýzy nebo rolety 

můţeme zařadit mezi další polohovací stínící techniku. 

7.5 Vytipované lokality pro umístění soběstačného domu 

Na základě těchto poţadavků jsem ve svém okolí vybral několik lokalit. Ty se 

nacházejí na katastrálním území Dolní Kounice a Ţidlochovice. Všechny vybrané 

lokality se nacházejí na Jiţní Moravě, kde je jeden z nejvyšších úhrnů slunečního 

záření s nejdelší dobou trvání z České Republiky. Pozemky ve vybraných lokalitách 

splňují podmínky pro orientaci vůči světovým stranám. Jedná se o jiţní svahy, které 
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nejsou ovlivněny neţádoucím stíněním vysoké vegetace, okolních kopců ani 

budovami. 

 

Obrázek 22: Náhled Územního plánu Dolní Kounice, Příloha 6  
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Obrázek 23: Náhled Územního plánu Židlochovice , Příloha 7  
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8 Legislativní prostředí 

Tato kapitola se zabývá legislativou, která se vztahuje k umístění a stavbě 

soběstačného domu. Proto zmiňuji pouze části legislativních dokumentů, které se 

týkají dané problematiky.  

8.1 Energetická náročnost budov 

Směrnice 2010/31/EU která je platná od července 2010 ukládá členským 

státům Evropské unie: 

 navrhování nových budov uţívaných nebo vlastněných orgány veřejné 

moci v energetickém standardu téměř nulové spotřeby energie 

nejpozději 31. 12. 2018 

 navrhování všech nových budov s téměř nulovou spotřebou energie do 

31. prosince 2020 

V ČR platí novela zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. s účinností 

od 1. 1. 2013 s novou prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. s účinností od 1. 4. 2013, 

která mimo jiné stanovuje: 

Nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie: 

 od 1. 1. 2016 veřejné budovy plocha > 1500 m2 

 od 1. 1. 2017 veřejné budovy plocha > 350 m2 

 od 1. 1. 2018 veřejné budovy plocha < 350 m2 

 od 1. 1. 2018 ostatní budovy plocha > 1500 m2 

 od 1. 1. 2019 ostatní budovy plocha > 350 m2 

 od 1. 1. 2020 všechny nové budovy! 

Postupně do roku 2020 by tedy měly být všechny budovy realizovány jako 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Parametrů budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie bude dosaţeno nejspíše vhodným poměrem obnovitelných zdrojů 

na obálce budovy nebo v její blízkosti, které tak doplní energetickou potřebu budovy. 

Obrovský potenciál má také rekonstrukce stávajících budov s ohledem na komplexní 

řešení jejich energetických potřeb. 

Úřad pro technickou normalizaci vydal výpočtovou technickou normu ČSN EN 

ISO 13790, která se zabývá výpočtem potřeby energie na vytápění a chlazení. Tato 
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norma obsahuje informace o přístupech k výpočtovým hodnocením a popisy 

výpočtových algoritmů a některé vstupní a další údaje a je určena především pro 

zpracovatele výpočetních programů. 

8.2 Hospodaření s energií 

Zákon č. 406/2000 Sb. stanovuje opatření pro zvýšení hospodárnosti 

vyuţívání energie, povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, 

určuje pravidla pro Státní energetické koncepce a Státní program podporující úsporu 

energie na vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů. Dále určuje podmínky pro 

ekodesign a poţadavky na uvádění spotřeb energií na energetických štítcích 

výrobků, ale i jiných zdrojů. O úspoře energie informuje a vzdělává a stanovuje 

pravidla pro poskytování energetických sluţeb. (19, s. §1) 

8.3 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie se v blízkosti zemského povrchu přirozeně 

obnovují v průběhu jejich vyuţívání. Jejich čerpání je hypoteticky moţné další 

miliardy let. 

„Obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, 

jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie 

vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, 

energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.“ (20, s. §2 odst. 

a) 

Evropská unie jiţ před lety přijala závazek sníţit do roku 2020 celkové emise 

skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990, sníţit ke stejnému datu 

spotřebu energie v zemích EU o 20 % a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20 % 

podílu z obnovitelných zdrojů, tzv. cíl 20-20-20. 

8.4 Odpadové hospodářství 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

§12  Obecné povinnosti 

„Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 

stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 

životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 
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právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 

vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k 

němu stanoveno jinak.“  (21, s. §12 odst. 1) 

„Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat 

pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při 

tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování 

stanovené zvláštními právními předpisy.“ (21, s. §12 odst. 2) 

§16 Povinnosti původců odpadů 

Původce odpadů je povinen například: odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií, ověřovat jejich nebezpečnost dle jejich vlastností a podle toho s nimi 

nakládat, a jiné. (21, s. §16) 

§17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání 

s komunálním odpadem 

Obec musí dle obecné vyhlášky stanovit systém shromaţďování, sběru, 

přepravy, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, které vzniknou na jejím 

katastrálním území. (21, s. §17) 

„Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu 

produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. 

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního 

odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 

rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a 

způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.“ (21, s. 

§17 odst. 3) 

Shrnutí odpadového hospodářství 

Z těchto zákonů vyplývá, ţe obec je povinna zřídit místo, kde je moţné 

komunální odpad ukládat. Vzniká zde ovšem otázka, jakou formou tuto povinnost 

zajistí. V některých případech jsou nádoby na komunální odpad umístěny při okraji 

chatové a rekreační oblasti, jindy obec pouze umoţní odkládání odpadu v rámci 

obecního sběrného dvora. 
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8.5 Obecné požadavky na využití území 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

§2 a) stavbou pro bydlení 

Rodinný dům je zde definován takto: „Rodinný dům, ve kterém více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k 

tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ (22, s. §2 a) 2.)  

§4 Plochy bydlení 

“Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt 

a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a 

občanského vybavení.“ (22, s. §4 odst. 2) Do těchto ploch spadají zpravidla pozemky 

bytových a rodinných domů a pozemky související, dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství.  

Do ploch pro bydlení lze zahrnout pozemky pro rodinnou rekreaci, pokud 

splňují: 

 Svými vlastnostmi, hlavně velikostí, prostorovým uspořádáním a 

základovými poměry musí umoţnit realizaci a uţívání stavby dle účelu. 

Také musí být dopravně napojen na přístupnou pozemní komunikaci. 

 Na stavebním pozemku musí být vyřešena parkovací stání dle účelu 

stavby, nakládání s odpady a odpadními vodami a vsakování nebo 

odvádění sráţkových vod. (22, s. §20)  

Na plochách pro rekreaci lze tedy za splnění těchto podmínek vystavět 

rodinný dům.  

Pozemky pro rekreaci se vymezují v kvalitním území. „Plochy rekreace 

zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a 

zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, 

občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a 

dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.“ (22, s. 

§5 odst. 2) 
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Plochy smíšené obytné jsou plochy, u kterých nelze účelně lišit jednotlivé 

území, například plochy pro bydlení a občanského vybavení a je potřeba vyloučit 

stavby, které by sniţovaly kvalitu prostředí. (22, s. §5) 

Rodinný dům lze tedy vystavět na plochách obytných, které jsou k tomuto 

účelu vyloţeně určené, na plochách smíšených obytných a při splnění určitých 

podmínek i na plochách rekreačních. 

 §20 Požadavky na vymezování 

„V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a 

charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování 

podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu 

prostředí a hodnotu území.“ (22, s. §20 odst. 1) 

K rodinnému domu nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci musí vţdy vést 

zpevněná komunikace o minimální šířce 2,5 m a ta musí končit nejvíce 50 m od 

stavby. (22, s. §20 odst. 7) Zajištění přístupu ke stavbě je tak zásadní, ţe bez jeho 

vyřešení nelze stavbu povolit. 

§23 Obecné požadavky na umisťování staveb 

Umístění stavby musí umoţňovat napojení a technickou infrastrukturu a a 

pozemní komunikace. Umístění musí umoţnit přístup poţární techniky při zásahu 

bez narušení ochranných pásem energetických vedení. Připojení staveb musí 

vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb a bezpečného a plynulého 

provozu na pozemních komunikacích. Také by mělo splňovat poţadavky na 

obsluţnost, parkování a přístup poţární techniky. (22, s. §23 odst. 1)  

§24a Studny individuálního zásobování vodou 

Umístění studny musí být pouze v prostředí, kde nedojde ke znečištění ani 

ohroţení vody v ní a pokud nenaruší vydatnost sousedních studní. Jedno z moţných 

znečištění je špatné umístění ve vztahu k ţumpě, malé čističce nebo kanalizační 

přípojce, kdy by měla být dodrţena minimální vzdálenost 12 m pro málo propustnou 

zeminu a 30 m pro propustné prostředí, nebo 12 m a 30 m od veřejné pozemní 

komunikace, dle propustnosti zeminy. (22, s. §24a) 
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§24b Žumpy a malé čistírny 

Tam kde není moţnost napojit splaškové odpadní vody do kanalizace, se 

můţe vybudovat ţumpa nebo malá čistírna odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody 

se však nesmí vypouštět do vodních toků ani podzemních vod. Umístění musí být 

vţdy takové, aby výhledově bylo moţné napojení do kanalizace, a musí být přístupné 

pro vybírání obsahu. Při napojení na kanalizaci se musí ukončit její provoz. (22, s. 

§24b) 

Shrnutí obecných požadavků na využití území 

Soběstačný dům je tedy domem rodinným, protoţe splňuje potřebné definice 

pro rodinný dům. Z mého pohledu nezhoršuje kvalitu prostředí, ani hodnotu území. 

Objekt lze tedy vystavět na plochách obytných, které jsou k tomuto účelu vyloţeně 

určené, na plochách smíšených obytných a při splnění určitých podmínek i na 

plochách rekreačních. Musí však splňovat podmínku dostupnosti po zpevněné 

komunikaci o minimální šířce 2,5 m, která musí končit ne více, jak 50 m od stavby. 

Při návrhu umístění studny a malé čistírny musíme dodrţet minimální odstupové 

vzdálenosti dle propustnosti zeminy. 

8.6 O technických požadavcích na stavby 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

§6  Připojení staveb na sítě technického vybavení 

Stavba musí být napojena na vodní zdroj nebo vodovod a rozvod poţární vody 

a na zařízení pro zneškodnění odpadních vod, sítě jiných potřebných energií a 

elektronických komunikací. 

Pokud je to technicky moţné a ekonomicky proveditelné, musí být stavby 

napojeny na veřejnou kanalizaci. Jinak se musí zrealizovat zařízení ke zneškodnění 

a akumulaci odpadních vod. (23, s. §6) 

§8 Základní požadavky 

„Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, 

kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví 
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osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti 

hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana.“ (23, s. §8 odst. 1) 

Tento poţadavek je obecný a musí jej splňovat kaţdá budova bez ohledu na 

funkci. 

Shrnutí technických požadavků na stavbu 

Soběstačný dům ke své funkci nepotřebuje ţádnou technickou infrastrukturu, 

pouze dopravní a splňuje i ostatní poţadavky, které ve standartních situacích 

zajišťují inţenýrské sítě. Soběstačný rodinný dům by se tedy mohl postavit i 

v lokalitách, kde se s napojením technické infrastruktury do budoucna nepočítá. 

8.7 Obytné budovy 

Podzemní podlaží 

Podzemní podlaţí je kaţdé podlaţí, které je úroveň podlahy nebo její 

převaţující části níţe neţ 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu 

v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. (24, s. 7) 

Proslunění 

Dle normy musí být obytné místnosti navrţeny tak, aby byly prosluněny. To u 

rodinného domu platí, pokud je součet podlahových ploch prosluněných obytných 

místností nejméně polovina celkových ploch. Do součtu podlahových ploch se 

nezapočítávají místnosti, které jsou za hranicí hloubky, která se rovná 2,3 násobku 

světlé výšky místnosti. 

 Za prosluněnou se povaţuje obytná místnost, pokud splňuje: (Obrázek 

24) 

 Paprsky vnikající oknem musí svírat úhel 25° s hlavní přímkou 

okenního otvoru 

 Sluneční světlo musí do místnosti vnikat po stanovenou dobu a materiál 

okna nesmí měnit barvu světla. Okno musí být velikosti nejméně 

desetiny podlahové plochy místnosti a zároveň nesmí být menší neţ 

900 mm. U okna skloněného můţe být menší, nejméně však 700 mm. 

 Kritický bod, který je ve výšce 300 mm nad hranou otvoru, ale nejméně 

1200 mm nad úrovní podlahy. Na tento bod musí dopadat světlo 

stanovenou dobu. 
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 Slunce nad horizontem musí být nejméně 5° 

 Dne 1. Března a 21. Června musí být doba proslunění nejméně 90 

minut. (24, s. 9) 

 

 
Obrázek 24: Stanovení kontrolního bodu a úhlů neefektivního dopadu slunečního 

záření  (24, s. 10) 

 
Obytné místnosti musí být osvětleny přímým denním světlem a musí mít 

vizuální spojení s vnějším prostorem okny. (24, s. 19) 

8.8 Požární bezpečnost staveb 

Přístupové komunikace k objektu 

Kaţdá budova, nebo skupina budov musí být přístupná zpevněnou 

přístupovou komunikací širokou nejméně 3 m, která končí ne více jak 50 m od 

objektu. (25, s. 8) 

Požární voda 

Poţární vody se dělí na vnější odběrná místa a vnitřní odběrná místa. Vnější 

odběrná místa jsou určena pro napojení mobilní poţární techniky. Patří k nim 

například nadzemní hydranty, poţární výtokové stojany a plnící místa, vodní toky, 
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přirozené a umělé nádrţe, mezi které patří studny, rybníky, jezera, přehrady, bazény, 

poţární nádrţe, rezervoáry a nádrţe s technickou vodou. (26, s. 6) Vnější odběrná 

místa se navrhují dle ČSN 75 2411. (26, s. 8) 

Dle tabulky 1 z ČSN 75 2411 – Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst, 

u rodinných domů do zastavěné plochy 200 m2 musí být splněna jedna z variant: 

 Hydrant do vzdálenosti 200 m od objektu 

 Výtokový stojan do vzdálenosti 600 m od objektu 

 Plnící místo do vzdálenosti 3000 m od objektu 

 Vodní nádrţ, nebo tok do vzdálenosti 600 m od objektu 

Pokud poţadavek tabulky 1 není splněn, je třeba vybudovat vhodnou 

zásobárnu vody. Dimenze najdeme v tabulce 2 z ČSN 75 2411 – Hodnoty nejmenší 

dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrţe. Pro rodinný dům do plochy 200 m2, 

tak musíme vybudovat zásobárnu vody o objemu 14 m3 (jezírko, rybník, bazén, 

rezervoár aj.) (26, s. 7) 

Přístupové komunikace k požární vodě 

Přístupová komunikace musí být vzdálená do 9 m od zdroje poţární vody a 20 

m k tlakové spojce poţárního potrubí. Tato cesta musí být trvale přístupná. 

V hůře přístupných lokalitách, například v horách se situace posuzuje 

individuálně s příslušným hasičským sborem kraje. (26, s. 14) 
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9 Návrh řešení 

9.1 Úprava zákonů 

Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území, 

Hlava II, plochy s rozdílným způsobem vyuţití, by měl vzniknout nový § „Plochy 

bydlení v přírodě“, kde by byly vyspecifikovány a zahrnuty typy ploch hlavně 

přírodních, které by byly za určitých okolností vhodné k výstavbě domů, šetrných 

k přírodě. 

Mohl by to vyřešit i §, řešící výjimku, která by vyspecifikovala moţnosti, za 

nichţ by se dal, na Plochách přírodních postavit například soběstačný objekt. 

Mezi tyto podmínky bych zařadil: 

 Vyřešení příjezdové komunikace, nejlépe vyuţitím stávajících 

příjezdových cest, které se zkvalitní 

 Osazení objektu v terénu bez výrazného narušení rázu krajiny, tzn. 

budova v zářezu krytá zeminou 

 Zajištění poţadavků vyplývajících z poţárních předpisů, jako je příjezd 

poţární techniky a zajištění poţární vody 

 Vyřešení odpadového hospodářství mezi obcí a původcem odpadu, 

např. vytvoření sběrného místa s kontejnery při vyústění z účelové na 

pozemní komunikaci 

 Musí splňovat §8 Základní poţadavky, z vyhlášky 268/2009 Sb., o 

technických poţadavcích na stavby, jako jsou mechanická odolnost a 

stabilita, poţární bezpečnost, bezpečnost při uţívání a jiné 

 „Plochy bydlení v přírodě“ by bylo vhodné zastavět pouze do určitého 

procenta. Zastavěná plocha domu včetně zpevněných ploch, by měla 

zaujímat maximálně 10 % z celkové plochy pozemku, avšak ne více jak 

500 m2. Účel pozemku by tím nebyl narušen. 

9.2 Vlastnické vztahy 

Soběstačné domy potřebují dostatek prostoru, aby plnily svoji funkci a zároveň 

nepřitěţovaly ţivotnímu prostředí. Vhodná velikost pozemku je tedy minimálně od 

1500 m2. Naráţíme ovšem na problém, kde je území například rozděleno na mnoho 

parcel s různými vlastníky. Vzniká zde tedy otázka, jestli jsme schopni vykoupit 
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všechny potřebné pozemky. Vystavěním souboru více soběstačných budov 

(například 2 - 3 budovy), dosáhneme optimálnějších provozních nákladů a nákladů 

na výstavbu. Vyuţívají společnou kořenovou čistírnu odpadních vod a příjezdovou 

komunikaci. Celá lokalita je navrhována jako celek a nerozděluje se na drobné 

oplocené parcely.  

9.3 Vytipované plochy – řešení postupu 

Pokud vlastním pozemek, který není stavebním pozemkem, a chceme na něm 

stavět, musíme zaţádat o změnu územního plánu nebo se do přípravy územního 

plánu můţeme zapojit. Například pokud se z úřední desky obce dozvíme, ţe obec 

bude pořizovat územní plán nebo jeho změnu. Obec můţe rozhodnout o přípravě 

nového územního plánu na podnět ze strany dané obce, na návrh orgánu veřejné 

správy, na návrh občana obce nebo na návrh vlastníka pozemku, domu či stavby 

v obci. (4, s. §44) 

Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat identifikační údaje 

navrhovatele s uvedením vlastnických nebo obdobných práv k pozemku na území 

obce, údaje o navrhované změně vyuţití ploch, údaje o současném vyuţití ploch, 

důvody pro pořízení nebo změny územního plánu a návrh o úhradě nákladů na 

pořízení nového územního plánu. (4, s. §46) 

Zastupitelstvo obce rozhoduje, jestli bude nový územní plán pořízen a pokud 

je vyvolán pouze jedinou osobou, můţe obec poţadovat úplnou nebo částečnou 

úhradu za pořízení územního plánu. Obec má pořízení nového územního plánu dle 

§43 aţ 57 stavebního zákona dané lhůty k projednání. 
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10 Závěr 

Máme spoustu zákonů, vyhlášek a předpisů, které nám přikazují do budoucna 

stavět objekty se stále niţší energetickou náročností. Vznikají tak nové konstrukce a 

poţadavky na tyto stavby. Mnohdy však naráţíme na jiné legislativní dokumenty, 

které tento rozvoj omezují a vůbec s touto výstavbou nepočítají. Územní plány 

nepočítají s pasivními budovami, protoţe dodrţet například uliční čáru, tvar střechy a 

ještě k tomu neumístit fotovoltaické panely na objekt znamená nedosaţení 

poţadovaných parametrů pro do budoucna plánovanou budovu s téměř nulovou 

spotřebou energie.  

Umístit soběstačný dům na vytipované nevyuţívané pozemky, které jsou 

v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, vinice, sady, je nemoţné a zatím se 

nesetkává s pochopením, proč vůbec tyto objekty do těchto lokalit umisťovat. Pokud 

však nabídneme s výstavbou soběstačných budov komplexnější řešení a pohled na 

tuto problematiku, můţe vzniknout nový způsob bydlení v kombinaci s vyuţitím této 

hodnotné krajiny. Půda se můţe alespoň z části navrátit svému původnímu účelu. 

Vznikne tak ovšem nový krajinný ráz a způsob osidlování.  Dříve byly samostatně 

stojící objekty a „roztroušená“ obec častým jevem.  

Soběstačný dům ve své podstatě a funkci není příliš odlišný od dřívějších 

statků a hospodářských stavení, chalup, které také dokázaly fungovat bez vnějších 

dodávek energií. Konzumním způsobem ţivota tyto hospodářská stavení téměř 

vymizela, nebo změnila účel, lidé si pro pohodlí mohou vše potřebné koupit 

v obchodě. Nynější trend zdravějšího způsobu ţivota „bez závadných éček“ 

nastartoval novou vlnu návratu ke tradicím. Vznikají nové poţadavky na bydlení, kdy 

lidé odcházejí z měst na vesnice, pěstují si vlastní ovoce a zeleninu a chov drobného 

hospodářského zvířectva je dnes stále častější. K tomuto účelu je soběstačný dům 

vhodný. Na velké ploše pozemku v okolí budovy mohou opět vznikat menší sady 

ovocných stromů, záhony pro pěstování a zázemí pro chov zvířat. To vše s vyuţitím 

moderní technologie. 

Smyslem nových územních plánů, by měl být nejen formální soulad s aktuální 

metodikou, ale zejména nový pohled na koncepci rozvoje obcí a jejich 

nevyuţívaných území. V celém procesu tvorby územních a regulačních plánů dnes 

chybí klient, který je nahrazen pořizovatelem (úředníkem či kontrolorem). Cílem je po 

formální stránce bezchybný a soudně nenapadnutelný územní plán, přičemţ idea 
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města a jeho směřování nikoho nezajímají. Kontroluje se procesní správnost a 

formální náleţitosti. 

Územní plán by měl získat potřebnou autoritu a nesmí být brzdou ţádoucího 

dynamického rozvoje. Nadměrná regulace bývá kontraproduktivní, potřebné však je, 

aby byla zohledněna dynamika aktuálního ţivota a vývoje a nastaven tedy jakýsi 

model řádu a volnosti. 
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