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� 1. Úvodem
Obliba�rekreačních�chat�a�chalup�je�v�našich�krajích�pověstná.�Málokterý�národ�má�
venkovskou�rekreaci�tolik�v�oblibě,�někdy�bývá�chalupaření�označováno�přímo�za�
český�fenomén.�Zájem�o�vlastní�rekreační�domek�či�stavení�neklesá�ani�v�poslední�
době.�Řada�rodin,�které�z�různých�důvodů�nechtějí�nebo�nemohou�odejít�na�venkov,�
hledá�možnost�trávit�alespoň�volný�čas�se�svými�dětmi�ve�zdravém�prostředí.�
Poslední�dobou�se�opět�do�popředí�zájmu�dostává�také�možnost�vypěstovat�si�
vlastní�ovoce�a�zeleninu,�což�není�ve�městě�tak�snadné�jako�na�vlastní�chalupě.�

Na�českém�a�moravském�venkově�je�stále�k�mání�mnoho�staveb�nejrůznějšího�stáří,�
charakteru�i�stavu.�Nabízejí�se�malé�chaty�v�rekreačních�oblastech,�ale�i�poctivá�
stará�stavení�čekající�na�zásadní�opravy.�K�pořízení�jsou�i�domy�a�domky�určené�
původně�k�celoročnímu�užívání,�které�přišly�o�své�obyvatele�a�čekají�na�nové.�

Rodiny,�které�si�chtějí�pořídit�takový�typ�stavby�pro�vlastní�rekreaci,�většinou�hledají�
místo,�kde�není�potřeba�provádět�nákladné�stavební�úpravy�a�rekonstrukce,�kde�je�
možné�objekt�a�jeho�pozemek�ihned�užívat�a�vše�vylepšovat�postupně.�Pochopitelně�
jde�v�první�řadě�o�peníze.�Málokdo�si�může�dovolit�nákup�starší�nemovitosti�
a�současně�vynaložit�přinejmenším�stejně�vysokou�částku�na�opravy.�

Rekreační�nemovitost�má�sloužit�rekreaci,�posilování�duševního�a�fyzického�zdraví�
a�k�odpočinku.�Je�proto�třeba�dbát,�aby�vnitřní�prostředí�a�okolí�domu�ani�jeho�okolí�
nebylo�zatíženo�škodlivými�vlivy�či�dokonce�neohrožovalo�zdraví�obyvatel.�Protože�
největší�zájem�je�o�starší�nemovitosti,�je�třeba�myslet�na�to,�že�se�v�nich�a�kolem�
nich�mohou�vyskytovat�různá�potenciální�nebezpečí�ohrožující�životní�prostředí�
a�zdraví�uživatelů.�Byly�totiž�postaveny�většinou�v�době,�kdy�se�na�ochranu�
prostředí�tolik�nedbalo,�neprobíhala�tak�důsledná�kontrola�materiálů�a�o�řadě�
škodlivých�vlivů�se�nevědělo.

Tato�skromná�příručka�vznikla�na�základě�poptávky�jedné�z�klientek�naší�ekologické�
poradny.�Mladá�maminka�hledala�ekonomicky�výhodnou�a�ekologicky�bezpečnou�
nemovitost.�Díky�spolupráci�s�ní�vznikl�okruh�odpovědí�na�otázky,�kterým�by�
měl�zájemce�o�koupi�chaty�či�chalupy�věnovat�pozornost,�pokud�si�chce�užívat�
odpočinku�ve�skutečně�čistém�a�nezatíženém�prostředí.�Na�následujících�stránkách�
přinášíme�jejich�přehled�a�vždy�také�stručný�námět�na�řešení,�či�odkaz�na�další�
informace.�

Pečlivým�prověřením�nemovitosti�a�jejího�okolí�dle�dále�uvedených�bodů�se�
budoucí�majitel�může�vyhnout�zklamání�a�dalším�zbytečným�finančním�výdajům.�
Podotýkáme,�že�tato�příručka�se�týká�pouze�rizik�spojených�s�ohrožením�životního�
prostředí�a�případně�lidského�zdraví.�Existuje�samozřejmě�celá�řada�dalších�kritérií,�
zejména�stavebně-technických,�o�kterých�se�nezmiňujeme.

Přejeme�všem�chatařům�a�chalupářům�zdravý�a�klidný�pobyt�v�jejich�venkovských�
útočištích�a�věříme,�že�zejména�pro�ty�začínající�bude�naše�příručka�užitečná.

�
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� 2. Rizika ohrožující stavbu
2.1 Nebezpečné materiály

 Azbest

Asi�největší�zdravotní�riziko�souvisí�se�stavebními�materiály�a�hrozí�při�likvidaci�
stavebních�odpadů�obsahujících�azbest.�Azbest�je�vláknitý�křemičitan�(chrysolit,�
amosit,�krokydolit),�který�se�dříve�široce�vyžíval�ve�stavební�výrobě�v�ČR�a�SR.�
Vdechování�azbestových�vláken�může�vést�k�vážným�onemocněním�plic�a�orgánů�
dutiny�hrudní�a�dýchacích�cest.�Obecně�jsou�veškeré�materiály�s�azbestem�
nebezpečné�v�okamžiku,�kdy�se�z�nich�můžou�uvolňovat�vlákna,�například�když�jsou�
lámána,�vrtána�nebo�jinak�mechanicky�poškozována.

Pravděpodobně�nejznámějším�a�stále�rozšířeným�stavebním�materiálem�s�azbestem�
je�střešní�krytina�eternit.�Eternit�je�cementová�deska�s�příměsí�cca�10�%�azbestových�
vláken.�Azbest�je�v�tomto�materiálu�silně�vázán,�takže�riziko�jeho�samovolného�
uvolňování�je�velmi�malé.�To�však�platí�pouze�pro�případ,�že�je�střešní�krytina�
nepoškozená�a�není�příliš�stará.�Po�20�–�30�letech�může�již�vlivem�povětrnostních�
vlivů�docházet�k�uvolňování�azbestových�vláken.�

Fotografie poškozeného eternitu a eternitové střešní krytiny najdete na druhé straně obálky.

Jakákoli�manipulace�se�střechou�(i�pouhé�mechanické�odstraňování�mechu)�
riziko�uvolňování�azbestových�vláken�zvyšuje.�Z�toho�důvodu�je�lepší�se�koupi�
objektu�vyhnout.�V�budoucnu�by�bylo�nutné�střechu�pravděpodobně�vyměnit�a�její�
demontáž�by�přinesla�další�náklady�na�specializovanou�firmu�i�na�uložení�stavební�
suti�na�specializovaných�skládkách.

Kromě�eternitu�se�můžeme�ve�starších�objektech�setkat�také�s�azbestocementovými�
(osinkocementovými)�trubkami,�které�se�používaly�pro�svislé�odpady�a�ventilační�
potrubí.��

Další příklady výskytu azbestu v budovách:

Stříkaný azbestový materiál –�používán�byl�z�důvodů�protipožárních.�Užívány�byly�např.�hmoty�
Limpet�a�Pyrotherm.�Jedná�se�o�omítky,�kde�plnidlem�je�cement�smíchaný�s�azbestovými�
vlákny.�V�pozdější�době�byl�azbest�někdy�nahrazován�celulózovými�nebo�skleněnými�vlákny.

Azbestocementové desky�–�užívány�byly�z�důvodu�prefabrikace�budov.�Často�jsou�obsaženy�
v�příčkách�a�podhledech.�Firemní�názvy:�Eternit,�Ezalit,�Dupronit,�UNICEF,�IDK�30,�Cemboplast,�
Ozimin,�Probit�200,�HORP,�Azbestocementová�deska,�Lignát,�Lignopal,�Cembalit.

Desky pro zvýšení protipožární odolnosti –�často�obsahují�více�než�50�%�azbestu.�Užívaly�se�
jako�obložení�nosníků.�Firemní�názvy:�Pyral,�FEAL.

Desky v kabelových prostorách�–�často�jsou�používány�na�tzv.�kabelových�lávkách.�Obsahují�až�
30�%�azbestových�vláken.
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Konstrukční systémy –�jsou�zařazeny�do�dřevěných�objektů�jako�protipožární�prvky,�jedná�se�
o�azbestocement.�Rovněž�se�používaly�jako�příčky�a�stropy.�Komerční�názvy:�Chanos,�Omega,�
Inpako,�MDU-85,�Monti,�Stamo,�TL�40/70.

Střešní krytiny –�užívány�pod�názvem�Eternit.�Obsahují�8�–�12�%�azbestu.�Zhruba�po�20�letech�
po�instalaci�dochází�díky�korozi�cementové�složky�k�uvolňování�azbestových�vláken.

Azbestová vata jako tepelná izolace�–�v�některých�objektech�existuje�tepelná�izolace�z�azbestu�
krytá�omítkou.

Další možný výskyt azbestu –�ochranné�textilie,�elektrická�topidla,�těsnění�přírub,�rozvody�
vody.

Měření�přítomnosti�vláken�azbestu�ve�vnitřních�prostorách�budov�a�v�dříve�
použitých�materiálech�je�možné�sjednat�u�laboratoří�zdravotních�ústavů�nebo�
u�dalších�akreditovaných�laboratoří.�Službu�poskytují�i�firmy�zabývající�se�likvidací�
odpadů�(například�SITA�CZ)�nebo�firmy�specializující�se�vyloženě�na�azbestové�
zátěže�(např.�Omnipure,�s.�r.�o.).�Cena�měření�záleží�na�velikosti�objektu�a�dalších�
faktorech,�obvykle��se�pohybuje�okolo�5�–�10�tis.�Kč.

V�případě,�že�se�azbest�v�objektu�nachází,�sanace�je�finančně�náročná.�Její�cena�se�
odvíjí�od�velikosti�objektu�a�dalších�parametrů,�může�ale�dosáhnout�částek�v�řádu�
mnoha�desítek�tisíc�korun�i�více.

Poznat,�zda�firma�pracuje�dobře�či�nikoli,�je�pro�laika�poměrně�obtížné.�Je�zřejmé,�že�
u�renomované�specializované�firmy�bude�pravděpodobnost�dodržení�technologických�
postupů�vyšší.�Při�poptávce�prací�je�vhodné�vyžádat�si�reference�firmy�(uskutečněné�
akce�s�likvidací�azbestu).

Firma by měla:

•� vlastnit�souhlas�k�nakládání�s�nebezpečnými�odpady�(konkrétně�s�azbestem),

•� �mít�vypracován�pracovní�postup�likvidace�projednaný�s�příslušnou�hygienickou�stanicí,

•� �při�pracích�vymezit�tzv.�kontrolované�pásmo�se�zamezením�přístupu�nepovolaných�osob,�

•� při�práci�používat�vhodný�postřik,�který�zamezuje�polétavosti�azbestových�vláken,

•� �práce�s�krytinou�provádět�bez�mechanického�narušení�jednotlivých�eternitových�kusů,

•� �provést�nejméně�jedno�kontrolní�měření�koncentrace�azbestových�vláken�v�ovzduší�
akreditovanou�laboratoří,

•� ukládat�eternitové�desky�do�neprodyšných�vaků,

•� �odvézt�eternitové�desky�na�specializovanou�skládku�s�povolením�pro�ukládání�azbestových�
materiálů.
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Zdroje:

•  Poradna lékařského časopisu Prakticus o účincích azbestu: http://web.practicus.eu  
(číslo 01/2012, dotazy a odpovědi) (http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-
01/39-dotazy-a-odpovedi.pdf)

•  Přehled pravidel pro nakládání s azbestem: http://www.khsbrno.cz/katalog/souodkaz/hok_
azbest_hok.doc

•  Informace o měření azbestu specializovanou firmou: http://omnipure.cz/mereni-respirabilnich-
vlaken-azbestu-v-ovzdusi

•  Červenka a kol: Azbest a jeho nebezpečnost. Skanska CZ, 2007.

 Formaldehyd 

Formaldehyd�je�prakticky�všudypřítomnou�významnou�škodlivinou�vnitřního�
prostředí.�Odhad�příjmu�inhalací�u�průměrného�člověka�z�vnějšího�ovzduší�je�2�–�40�
mikrogramů/den,�z�vnitřního�prostředí�300�–�600�mikrogramů/den,�příjem�kuřáka�
kouřícího�20�cigaret�denně�je�navíc�800�–�1000�mikrogramů/den�(SZÚ).

Hlavními�příznaky�působení�formaldehydu�na�člověka�je�dráždění�očí,�nosu�
a�hrtanu,�společně�s�obtížemi�závislými�na�koncentraci�jako�je�slzení,�kýchání,�kašel,�
nevolnost�a�dušnost.�Formaldehyd�poškozuje�nosní�sliznice�a�výstelku�dýchacího�
ústrojí.�V�řadě�pokusů�se�prokázaly�škodlivé�účinky�na�lidské�geny.�Studie�prokázaly�
souvislost�mezi�relativně�vysokou�expozicí�osob�pracujících�s�formaldehydem�
a�výskytem�rakoviny�nosohltanu�a�dutiny�nosní.�Agentura�IARC1�zařadila�
formaldehyd�do�skupiny�2A�(karcinogen�s�omezenou�průkazností�karcinogenních�
účinků�na�člověka).

Koncentrace�formaldehydu�bývá�ve�vnitřních�prostorech�(v�budovách)�obvykle�
o�několik�řádů�vyšší�než�ve�volném�ovzduší.�Formaldehyd�se�může�se�vyskytovat�
ve�starém�nábytku�z�dřevotřísky,�podlahovinách,�kobercích�či�tapetách.�Je�obsažen�
v�syntetických�pryskyřicích,�lepidlech�a�v�některých�mořidlech�na�dřevo.�

Měření�koncentrace�provádějí�akreditované�laboratoře�s�atestem�ke�stanovování�
daného�druhu�znečišťující�látky�ve�vnitřním�prostředí.�Rozhodnutí�o�akreditaci�
uděluje�Ministerstvo�životního�prostředí,�resp.�Český�institut�pro�akreditaci,�o.�p.�s.�
(viz�tam).

U�starších�chat�či�chalup�je�vhodné�výrobky�z�dřevotřísky,�staré�koberce,�tapety�
a�nátěry�nahradit�jejich�moderními�variantami.�Při�výběru�materiálů�pro�dřevěné�
stavby�a�dřevěného�nábytku�je�třeba�se�ptát,�zda�materiál�obsahuje�formaldehyd�
nebo�zda�alespoň�splňuje�podmínky�emisní�třídy�E1�podle�EN�120�z�hlediska�
formaldehydu�(E1�je�značka�pro�třídy�emisí.�Třídy�emisí�označují�dřevěné�materiály�
podle�množství�odštěpení�formaldehydu.�Rozlišuje�se�ve�třídách�E1,�E2�a�E3,�
přičemž�třída�E1�je�třídou�s�nejnižším�vylučováním�škodlivých�látek).

Přestože�lze�náhradou�starých�výrobků�obsahujících�formaldehyd�a�jiné�těkavé�látky�
dosáhnout�snížení�jejich�koncentrace�ve�vnitřním�prostředí,�je�stále�nejúčinnější�
metodou�ochrany�zdraví�účinné�větrání�prostor.�Zejména�to�platí�v�objektech,�
kde�zůstal�původní�interiér,�ale�došlo�k�výměně�oken�a�případně�dveří�za�moderní�
plastové�systémy,�které�vnitřní�prostor�prakticky�zcela�odizolují�od�vnějšího�a�zastaví�
se�tak�„přirozené“�provětrávání�starých�objektů�netěsnostmi.

1Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
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Zdroje:

•  Přehledové informace o formaldehydu: http://arnika.org/formaldehyd

•  Odborný článek o měření formaldehydu: http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/5764-kvalita-
vnitrniho-ovzdusi-v-budove-mereni-formaldehydu

•  Publikace Materiály na bázi dřeva: http://fld.czu.cz (Böhm M., Reisner J., Bomba J., Fakulta 
lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, 2012) (http://fld.czu.cz/~bohm/
materialy_na_bazi_dreva.pdf)

 Radioaktivní stavební materiály 

Stavební�materiály�přírodního�nerostného�původu�obsahují�vždy�určité�množství�
radioaktivních�látek�a�přírodních�radionuklidů,�vznikajících�jejich�přeměnou.�
Nejznámějším�radionuklidem�je�radium�Ra-226,�které�se�rozpadá�na�plynný�radon�
(viz�samostatnou�kapitolu),�který�je�pak�uvolňován�do�prostředí.�Dále�při�rozpadu�
dochází�ke�vzniku�gama�záření,�kterému�může�být�obyvatel�vnitřního�prostoru�
vystaven.�

Podezření�na�vyšší�radioaktivitu�stavebních�materiálů�se�týká�stavebních�panelů�
obsahujících�škváru�vzniklou�spalováním�uhlí�s�vyšším�obsahem�uranu.�Přesnější�
informace�však�nejsou�snadno�dostupné.�V�70.�a�80.�letech�byl�zjištěn�vysoký�výskyt�
radioaktivity�v�některých�domech�postavených�z�pórobetonu�a�škvárobetonu.�
Asi�největším�zjištěným�problémem�byly�radioaktivní�škvárobetonové�panely�
z�Rynholce�u�Nového�Strašecí,�z�nichž�bylo�postaveno�na�3�tisíce�domů.�Později�byly�
hromadně�sanovány.

Měření�obsahu�přírodních�radionuklidů�ve�stavebních�materiálech�se�provádí�
ve�specializované�laboratoři.�K�provádění�tohoto�měření�je�zapotřebí�zvláštního�
povolení�Státního�úřadu�pro�jadernou�bezpečnost.�Seznam�takových�pracovišť�
je�možno�nalézt�na�jeho�internetové�stránce�www.sujb.cz.�Měření�se�provádí�
na�suchém�rozdrceném�vzorku�materiálu�o�hmotnosti�přibližně�1�kg.�Měření�
jednoho�vzorku�stojí�kolem�1000�Kč.�Měření�objemové�aktivity�radonu�v�obytných�
místnostech�je�zmíněno�v�kapitole�o�radonu.�Měření�aktivit�gama�záření�je�také�
možné�zajistit�u�zmíněných�akreditovaných�laboratoří,�které�provádí�detekci�
ionizujícího�záření.

Klasické�materiály�jako�různé�varianty�cihel,�kámen,�betonové�tvarovky�a�podobně�
by�neměly�představovat�riziko.�U�nových�stavebních�materiálů�je�radiační�
bezpečnost�zajištěna�zákonem�a�vyhláškou,�která�ukládá�výrobcům�pravidelné�
kontroly�výrobků�a�stanovuje�přísné�limity�pro�jejich�uvádění�do�prodeje.�
U�materiálů,�které�si�stavebníci�vyráběli�či�vyrábějí�sami,�neexistuje�žádná�regulace�
a�je�proto�důsledně�doporučováno�vyvarovat�se�používání�rizikových�materiálů�jako�
je�škvára�nebo�popílek.�

Sanace�staveb,�ve�kterých�by�byla�zjištěna�vyšší�radioaktivita�použitých�stavebních�
materiálů,�je�natolik�nákladná,�že�zásadně�nelze�doporučit�nákup�takového�objektu.

Zdroje:

•  Podrobné informace o radioaktivitě stavebních materiálů: http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/
radioaktivita-stavebnich-materialu
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2.2 Vlhkost objektu�
Starší�objekty�používané�k�rekreaci�bývají�špatně�izolované�proti�vlhkosti.�Někdy�
izolace�zcela�chybí.�Rekreační�objekty�bývají�obývané�jen�část�roku�a�málo�vytápěné�
a�větrané,�takže�vlhkost�se�zde�šíří�snadno.�Vlhkost�může�do�objektu�pronikat�ze�
základů,�z�poškozených�potrubí�a�okapových�systémů.�Vlhkost�se�může�vlivem�
špatných�stavebně-technických�postupů�v�objektu�srážet.

Hlavní příčiny a průvodní příznaky vlhkosti v objektu (podle serveru PRO-DOMA):

Voda,�která�proniká�do�stavebních�konstrukcí,�sem�vnáší�soli,�které�dále�narušují�
stav�zdiva.�Zdravotní�rizika�spojená�s�vlhkostí�spočívají�v�tvorbě�plísní.�Plísně�jsou�
typické�svojí�rozkladnou�činností�–�jsou�schopny�rozkládat�jakýkoli�podklad�a�mohou�
obývat�nejrůznější�prostředí�po�celém�světě.�

Plísně�znečišťují�lidské�životní�prostředí�produkty�svého�metabolismu�i�přímo�
a�mohou�ohrožovat�zdravotní�stav�lidské�populace.�Plísně�jsou�nenáročné�na�živiny,�
daří�se�jim�ve�vlhkém�prostředí,�nepotřebují�k�růstu�světlo.�Díky�enzymům�využívají�
jako�zdroje�živin�nejrůznější�materiály�–�nábytek,�podlahové�krytiny,�omítky,�zdivo,�
sklo�nebo�dlaždice�znečištěné�organickými�zbytky.�

Plísně�rostou�v�širokém�rozmezí�teplot�a�dovedou�si�vhodně�upravit�také�chemické�
vlastnosti�svého�prostředí.�Plísně�jsou�viditelné�jako�různobarevné�nárosty�–�
bílé,�zelené,�krémové,�žluté,�modré,�černé�nebo�šedé�–�podle�druhu.�Zbarvení�
je�způsobeno�pigmenty.�Základ�těla�plísní�tvoří�houbové�vlákno�(hyfa),�které�se�
složitě�větví�v�podhoubí�(mycelium).�Z�rozmnožovacích�orgánů,�které�v�bytech�
a�domácnostech�z�mycelia�vyrůstají,�se�uvolňují�výtrusy�(spory),�které�jsou�také�
zbarvené.�Přítomnost�výtrusů�je�možné�zjišťovat�prostřednictvím�kultivace�na�
živných�půdách.�

Kromě�toho,�že�plísně�poškozují�obytný�prostor�i�jeho�zařízení,�mohou�vážně�
ohrozit�lidské�zdraví.�Spory�uvolňované�z�plísní�do�ovzduší�vyvolávají�u�vnímavých�
jedinců�přecitlivělost�(alergii),�projevující�se�nejčastěji�jako�průduškové�astma�nebo�
alergická�rýma.�Konzumace�zaplísněných�potravin�přináší�riziko�otravy�plísňovými�
jedy�(mykotoxiny).�Současná�lidská�populace�trpí�sníženou�obranyschopností�a�je�
prokázáno,�že�u�citlivých�jedinců�mohou�plísně�parazitující�na�odumřelé�organické�
hmotě�vyvolat�příznaky�mykotických�onemocnění.�

Příčiny�vlhkosti Průvodní�příznaky

Vzlínající�vlhkost
Vlhkostní�mapa�se�šíří�odspodu�a�její�hranice�
je�konstantní,�krystalizace�solí�probíhá�na�této�
hranici.

Boční�průniky�vlhkosti�
Celoplošně�vlhká�stěna,�destrukce�povrchu�ve�
velké�ploše.

Poruchy�instalace� Lokální�vlhká�místa

Zatékání�do�objektu� Proměnlivé�vlhkostní�skvrny

Kondenzační�vlhkost�
Lokální�vlhkostní�mapy�spojené�s�výskytem�
„tmavých“�plísní.
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Plísně�pronikají�do�těla�člověka�dýchacím�nebo�zažívacím�ústrojím.�Rizikové�je�
především�prostředí,�které�ve�vzduchu�obsahuje�zvýšené�množství�plísňových�spor.�
Ty�mohou�společně�s�úlomky�vláken�působit�jako�alergeny�a�vyvolávat�alergické�
reakce.�U�člověka�se�projevují�jako�rýma,�kašel�a�zánět�průdušek.�

Jako�alergeny�působí�rovněž�těkavé�látky�produkované�plísněmi�do�okolí.�Mohou�
být�příčinou�bolestí�hlavy,�podráždění�sliznic�nosu,�očí�a�uší,�únavy.�Druhotné�
produkty�metabolismu�plísní�(např.�aflatoxiny)�mohou�vyvolávat�chronická�až�akutní�
onemocnění�projevující�se�jako�otravy�a�mohou�mít�i�pozdní�důsledky�v�podobě�
zhoubného�bujení.

Fotografii šíření plísně najdete na druhé straně obálky.

 Opatření pro omezení výskytu plísní

Především�je�důležité�vytvořit�odpovídající�prostředí,�kde�plísně�mají�minimální�
podmínky�pro�růst.�

Toho lze dosáhnout:

•� �dostatečným�přirozeným�vyschnutím�novostaveb�před�jejich�uvedením�do�provozu,�

•� volbou�vhodného�tvaru�stavby�(střecha�zajišťující�rychlý�odvod�vody),�

•� dobře�provedenou�hydroizolací�a�drenáží�budovy,�

•� péčí�o�střešní�krytinu,�udržováním�funkčních�okapů�a�dešťových�svodů,�

•� �zakrytím�komínů�(vlhkost�zdiva�vstřebaná�nezakrytým,�nepoužívaným�komínem�představuje�
vlhkostní�rezervoár,�který�se�vysušuje�i�několik�let),�

•� udržováním�funkčních�rozvodů�vody�a�kanalizace,�

•� �pravidelnou�kontrolou�ústředního�topení�a�vodovodních�baterií�(těsnost�kohoutků),�

•� �rychlou�a�včasnou�opravou�závad�vzniklých�v�rozvodech�(zamezí�se�dlouhodobému�úniku�
vody�nebo�splašků�do�zdiva),�

•� �instalací�účinného�odsávacího�zařízení�v�kuchyních�a�koupelnách�(odvádí�vlhký�vzduch�
z�budovy),�

•� �použitím�preventivních�konzervačních�prostředků�proti�výskytu�plísní�(nátěrové�hmoty,�
barvy,�ochranné�přípravky�na�dřevo�a�zdivo),�

•� zajistit�proudění�vzduchu,�které�zabraňuje�vývoji�plísní�a�to:

� •� větrat�je�nutno�pravidelně�a�dostatečně�intenzivně,�

� •� �výměna�vzduchu�probíhá�i�přes�spáry�oken�a�dveří,�proto�při�instalaci�některých�typů�
plastových�oken�a�těsnění�do�oken�(proti�hluku�a�prachu)�je�třeba�myslet�na�změněné�
klimatické�podmínky�a�větrat�častěji,�

� •� místnosti�bez�oken�a�skříně�vestavěné�do�zdi�je�třeba�opatřit�větracím�systémem.�

Problematika�odvlhčování�objektu,�sanace�a�rekonstrukce�včetně�izolací�je�velmi�
široká.�Obecně�platí,�že�pokud�do�objektu�vlhkost�proniká�díky�špatné�izolaci,�je�
zapotřebí�celkové�nákladné�řešení.�Nelze�spoléhat�na�dílčí�zásahy,�částečné�opravy�
izolací,�odkopávání�základů.�Už�vůbec�není�možné�řešit�dlouhodobě�vlhkost�
různými�fyzikálními�metodami�(např.�elektrickými�či�absorpčními).�Není�možné�
aplikovat�také�drahé�sanační�omítky�bez�dalších�stavebních�zásahů�a�podobně.�Při�
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výběru�rekreačního�objektu,�který�vykazuje�známky�zvýšené�vlhkosti,�se�důrazně�
doporučuje�prohlídka�stavebním�technikem�k�posouzení�závažnosti�stavu�a�ceny�
nápravných�opatření.�Technik�je�schopen�také�pomocí�přístrojů�změřit�alespoň�
orientačně�vlhkost�zdiva.

Zdroje:

•  Informační stránka o plísních: http://www.plisne.com

2.3 Radon�
Radon�je�radioaktivní�plyn�vznikající�rozpadem�přirozeného�radionuklidu�radia�
(Ra-226).�Tento�radionuklid�se�nachází�v�geologickém�podloží�a�sám�je�jedním�
z�rozpadových�prvků�uranu.�Radon�je�zdrojem�přirozené�–�přírodní�–�radioaktivity,�
jejíž�úroveň�je�různá�podle�množství,�v�jakém�plyn�v�daném�místě�proniká�na�povrch�
země.�Do�budovy�se�radon�dostává�z�geologického�podloží�různými�netěsnostmi,�
také�z�podzemních�vod�a�výjimečně�ze�stavebních�materiálů�(viz�tam).�

Lékařská�pozorování�potvrdila�vyšší�výskyt�rakoviny�plic�u�osob,�které�byly�
dlouhodobě�vystaveny�vysokým�koncentracím�radonu,�např.�u�horníků�
v�uranových�dolech.�Podobné�riziko�může�představovat�dlouhodobý�pobyt�
v�budovách�s�vysokou�koncentrací�radonu.

Radonem�mohou�být�více�ohroženy�objekty�se�špatnou�nebo�žádnou�hydroizolací.�
Přirozenou�prevencí�je�větrání,�je�tedy�nutná�dobrá�větratelnost�objektu.�Stavby�
špatně�větrané�mohou�být�více�ohrožené.�

ČR�patří�z�hlediska�ohrožení�radonem�mezi�rizikové�oblasti,�dokonce�mezi�
oblasti�s�nejvyššími�koncentracemi�radonu�v�objektech.�U�stávajících�budov�
stanoví�norma�hodnotu�„ekvivalentní�objemové�aktivity“�radonu�na�400�Bq/m3�
(becquerelů�na�metr�krychlový).�Při�překročení�této�hodnoty�se�nedoporučuje�
dlouhodobý�pobyt,�respektive�doporučuje�se�provést�účinná�opatření.

Celá�řada�laboratoří�nabízí�měření�koncentrace�radonu�ve�stávajících�objektech.�
Běžně�se�měření�provádí�pomocí�tzv.�stopových�detektorů,�které�je�ale�třeba�
umístit�do�objektu�po�dlouhou�dobu�(1�rok).�Pro�účely�měření�při�pořizování�
nemovitosti�je�možné�zajistit�i�krátkodobá�měření.�Specializované�firmy�musí�mít�
povolení�Státního�úřadu�pro�jadernou�bezpečnost.�Vyhledat�konkrétní�společnost�
je�možné�na�internetu.

Mapy�radonové�zátěže�konkrétních�pozemků�k�dispozici�bohužel�nejsou.�Před�
volbou�lokality�je�ale�možné�ověřit,�jak�vysoké�riziko�dané�přírodními�podmínkami�
je�v�dané�oblasti.�Radonová�mapa�je�dostupná�na�portálu�geologických�map�
(viz�zdroje),�základní�informace�by�měly�být�k�dispozici�i�na�územně�příslušném�
stavebním�úřadu.

Pokud�se�vysoká�aktivita�radonu�v�zakoupeném�objektu�zjistí�dodatečně,�je�nutné�
přistoupit�k�protiradonovým�opatřením.�O�těch�je�vhodné�se�poradit�se�stavebním�
technikem�specializované�firmy.�Jedná�se�zejména�o�utěsnění�prostupů�a�otvorů�
mezi�sklepem�a�přízemím,�úpravy�drenážních�systémů,�instalace�větracích�
systémů�ve�sklepě.�Další�možností�je�aktivní�odvětrávání�radonu�z�podloží.�
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U�starších�objektů�je�někdy�nutná�výměna�podlahových�konstrukcí�a�případně�
zcela�nové�izolace.�Tato�opatření�jsou�již�velmi�nákladná�a�u�rekreačních�objektů,�
které�nejsou�určeny�k�dlouhodobému�pobytu,�je�nutné�zvážit�jejich�smysluplnost.�
Uvedená�konzultace�s�odborníkem�je�vhodná,�pokud�zamýšlíte�u�objektu�
stavební�úpravy�vedoucí�ke�změnám�či�omezení�ventilace�(výměna�oken,�úprava�
podkrovních�prostor,�zásah�do�stávající�hydroizolace,�propojení�se�sousedním�
objektem).

Zdroje:

•  Informace a rady o radonu v objektech: http://www.suro.cz/cz/faq/radon-v-dome

•  Internetová Stránka státního úřadu pro jadernou bezpečnost: http://www.sujb.cz

•  Mapa výskytu radonu v ČR: http://www.geologicke-mapy.cz/radon

2.4 Zásobování objektu vodou�
Důležitým�hlediskem�pro�výběr�chaty�či�chalupy�je�způsob�zásobování�vodou.�
Většina�lidí�se�nespokojí�s�lesní�studánkou�vzdálenou�několik�set�metrů�od�objektu.�
V�případě�rodin�s�malými�dětmi�je�pak�kvalita�vody�na�chalupě�obzvláště�důležitá.�

Ideální�je,�pokud�má�objekt�vodovodní�přípojku�napojenou�na�veřejný�vodovod.�
Zde�je�pravděpodobné,�že�kvalita�dodávané�vody�bude�stálá�a�je�možné�si�ji�snadno�
ověřit�u�příslušného�provozovatele�vodovodu.�Údaje�o�provozovateli�vodovodu�
by�měli�sdělit�na�příslušném�obecním�úřadě.�Komfort�připojení�na�vodovod�je�
samozřejmě�vyvážen�nutností�platit�vodné�a�případně�i�stočné.�

Častějším�způsobem�zásobování�vodou�bývá�u�rekreačních�objektů�vlastní�studna.�
Prodávající�by�měl�věrohodným�způsobem�zodpovědět�otázky�týkající�se�hloubky�
a�typu�studny�(zda�je�hloubená�či�se�jedná�o�vrt),�vydatnosti�pramene,�stáří�zařízení�
studny�(čerpadlo,�pumpa).�Podle�platné�legislativy�musí�být�každý�vodní�zdroj,�tedy�
i�studna,�schválen�vodoprávním�úřadem.�Při�nákupu�nemovitosti�je�třeba�se�ptát,�
zda�je�studna�schválena�či�užívána�„načerno“.

Je�třeba�nechat�si�od�prodávajícího�předložit�aktuální�rozbor�vody,�případně�si�
objednat�rozbor�vlastní.�Rozbory�provádějí�akreditované�laboratoře�a�laboratoře�
zdravotních�ústavů.�Pro�Pražany�bude�ideální�odebrat�vzorek�a�nechat�jej�analyzovat�
v�laboratoři�Pražských�vodovodů�a�kanalizací.�Zákaznická�linka�PVK�poradí�i�způsob,�
jak�vzorek�odebrat.�Cena�za�rozbor�činí�přibližně�1.000,-�Kč.�

Pokud�vzorek�vykáže�při�rozboru�mikrobiální�závadnost,�je�třeba�zjistit�příčinu�
kontaminace�a�následně�provést�vyčištění�a�dezinfekci�studny.�Zjistit�příčinu�
kontaminace�z�jednoho�rozboru�není�možné.�Je�vhodné�pátrat�po�okolí,�zeptat�se�na�
kvalitu�vody�u�sousedů,�najít�zdroj�znečištění�–�např.�pole,�ze�kterých�může�docházet�
ke�splachům�a�podobně.�Důležité�je�rovněž�zkontrolovat,�jak�je�studna�zabezpečena�
proti�splachům�a�průsaku�povrchové�vody.

Často�bývají�studny�znečištěny�organickou�hmotou�v�důsledku�jejich�zanedbaného�
stavu.�V�rozboru�se�toto�znečištění�projeví�vysokou�hodnotou�biologické�spotřeby�
kyslíku�„BSK5“�či�obsahu�organického�uhlíku�„TOC“.�Pokud�je�voda�v�ostatních�
parametrech�v�normě,�postačí�obvykle�důkladné�vyčištění.�Přítomnost�bakterií�
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escherichia�coli,�případně�koliformních�fekálních�bakterií�ukazuje�na�kontaminaci��
organického�původu:�půda,�hnojení,�případně�ze�septiku�či�žumpy.

Důležitý�je�technický�stav�studny�–�zejména�vodotěsnost�jejího�krytu,�stav�skruží�
a�podobně.�

Ačkoli�není�při�odběru�vody�z�vlastní�studny�účtováno�vodné,�je�třeba�si�uvědomit,�
že�provoz�studny�není�zcela�bez�nákladů.�Nejméně�jednou�ročně�(zpravidla�před�
zahájením�sezony)�je�vhodné�provést�rozbor�vody�ve�studni�a�její�vyčištění.�
Podrobnější�informace,�jak�pečovat�o�studnu,�lze�nalézt�na�stránkách�Státního�
zdravotního�ústavu.�

Zdroje:

•  Akreditovaná laboratoř PVK, a. s.:  PVK – Útvar kontroly kvality vody, Dykova 3, 101 00 Praha 10,  
tel: 221 501 110,  info@pvk.cz 

•  Praktické informace pro majitele studní na webu SZÚ: http://www.szu.cz/tema/zivotni-
prostredi/studny

2.5 Odvádění a likvidace odpadních vod
Stejně�důležité�jako�zabezpečení�dostatečného�množství�kvalitní�vody�je�i�likvidace�
vod�odpadních.�

U�rekreačních�objektů�se�můžeme�setkat�s�následujícím�způsobem�likvidace�
odpadních�vod:

Připojení na veřejnou kanalizaci je�ideální,�bohužel�ne�příliš�běžný�stav,�zejména�
u�rekreačních�domů.�V�případě�připojení�na�veřejnou�kanalizaci�odpadají�prakticky�
veškeré�starosti�s�likvidací�odpadních�vod�a�rekreační�objekt�v�tomto�ohledu�
poskytne�komfort�obdobný�městskému�prostředí.�Tento�komfort�je�vyvážen�
nutností�platit�tzv.�stočné,�které�se�odvíjí�buď�od�měřené�spotřeby�odebrané�vody�
nebo,�v�případě,�že�objekt�není�napojen�na�vodovod,�od�počtu�osob.�

Likvidace odpadních vod domovní čistírnou�není�u�rekreačních�objektů�příliš�
častá.�Vzhledem�k�nahodilému�či�občasnému�používání�objektu�se�nejedná�
o�vhodný�způsob.�Čistírna�pro�svoji�funkci�vyžaduje�zpravidla�trvalou�zátěž�
(trvalý�přítok�odpadní�vody)�a�náklady�na�její�provoz�a�údržbu�nejsou�rovněž�
zanedbatelné.�Případná�porucha�pak�může�znamenat�další�náklady�v�řádech�
mnoha�tisíc�korun.�Domovní�čistírny�mohou�být�vybudovány�i�pro�několik�objektů�
společně.�V�takovémto�případě�je�vhodné�poptat�se�u�vlastníků�připojených�domů,�
jakým�způsobem�se�dělí�náklady�na�provoz�čistírny�a�zjistit�další�podrobnosti.�
Rovněž�je�třeba�zajímat�se,�zda�prodávající�vlastní�povolení�k�vypouštění�
odpadních�vod.�

Likvidace odpadních vod septikem�bez�pískového�filtru�je�málo�účinným�
způsobem�čištění�odpadních�vod.�Vlastník�objektu�se�septikem�musí�mít�vyřízené�
povolení�k�vypouštění�odpadních�vod,�které�v�případě�septiku�bez�dočištění�
v�pískovém�filtru�nelze�získat.�Vybudování�pískového�filtru�představuje�investici�
asi�10�–�15�tisíc�Kč.�I�ze�septiku�je�třeba�vyvážet�usazený�kal,�což�náklady�na�
likvidaci�odpadních�vod�dále�navyšuje.�
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Likvidace odpadních vod do žumpy�je�jedním�z�nejčastějších�způsobů�řešení�
odpadní�vody�u�rekreačních�objektů.�Při�koupi�je�vhodné�zeptat�se�na�objem,�stáří�
a�technický�stav�žumpy.�Žumpa�je�bezodtoká�jímka�vybavená�bezpečnostním�
přepadem,�který�slouží�k�tomu,�aby�v�případě�havarijních�situací�(neočekávaný�
přítok�vody�do�žumpy)�mohla�část�obsahu�žumpy�kontrolovaně�odtéct�do�určitého�
místa.�Povinností�majitele�objektu�je�zajistit�vyvážení�žumpy�a�skutečnost,�že�je�
žumpa�vyvážena,�na�vyžádání�orgánu�ochrany�vod�či�ČIŽP�předložit.�Nelze�proto�
věřit�tvrzení�některých�realitních�makléřů,�že�„žumpu�není�třeba�vyvážet“.�Jeden�
vývoz�žumpy�stojí�kolem�1.000,-�Kč�(v�závislosti�na�jejím�objemu�a�dojezdové�
vzdálenosti�fekálního�vozu).�Na�místě�je�podotknout,�že�bezpečnostní�přepad�
žumpy�bývá�často�zneužíván�k�svéráznému�způsobu�„likvidace“�odpadní�vody,�kdy�
se�žumpa�nechává�přetékat�do�okolí.�Tuto�skutečnost�je�vhodné�ověřit�na�místě,�
nejlépe�za�suchého�období.

Objekt bez jakéhokoli řešení odpadních vod�nelze�ke�koupi�doporučit.�Vybudování�
žumpy,�septiku�s�filtrací�či�kanalizační�přípojky�představuje�investice�v�řádech�až�
desítek�tisíc�korun�a�administrativní�zátěž�(stavební�povolení).

Zdroje:

•  Volba likvidace odpadních vod na odborném webu TZB info: www.tzb-info.cz, sekce „Voda, 
kanalizace / Likvidace odpadních vod (http://www.tzb-info.cz/2469-volba-likvidace-odpadnich-vod)

2.6 Odvádění dešťových vod
Nevhodně�řešený�způsob�odvádění�dešťových�vod�z�pozemku�může�významným�
způsobem�snížit�užitnou�hodnotu�objektu.�Před�koupí�objektu�je�vhodné�provést�
šetření�na�místě,�zkontrolovat,�zda�jsou�svody�okapů�odvedeny�do�dešťové�
kanalizace�či�do�terénu.�V�případě�odvádění�do�dešťové�kanalizace�je�vhodné�
zajímat�se�o�její�stav,�v�případě�odvádění�do�terénu�je�třeba�posoudit,�zda�a�kudy�
voda�odtéká�a�zda�neohrozí�další�objekty�na�pozemku�či�pozemky�sousední.�

Dešťovou�vodu�je�možné�i�jímat�a�využít�například�pro�zálivku,�praní,�úklid�
a�podobně.�Součástí�prohlídky�na�místě�by�proto�mělo�být�i�orientační�posouzení,�
zda�je�jímání�dešťové�vody�snadno�technicky�proveditelné.

Informace�o�rizicích�přitékajících�dešťových�vod�z�okolí�jsou�uvedeny�v�kapitole�
Riziko�povodní�a�záplav.

2.7 Způsob vytápění objektu
Způsob�vytápění�je�třeba�posoudit�individuálně�vzhledem�k�zamýšlenému�způsobu�
využití�objektu�a�ke�klimatickým�poměrům�v�místě.�U�objektů�využívaných�pouze�či�
převážně�v�letní�sezoně�není�způsob�vytápění�kritický�–�je�pouze�na�místě�nechat�si�
od�prodávajícího�předložit�revizní�zprávy�od�komínů,�pokud�se�v�objektu�nacházejí.�
U�objektů�s�plánovaným�celoročním�využitím�je�lepší�zkonzultovat�stav�způsobu�
vytápění�a�eventuálního�stávajícího�zateplení�se�stavebním�technikem.�Investicí�
v�řádech�několika�tisíc�korun�do�odměny�technikovi�můžete�předejít�nemilým�
překvapením.
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V�souvislosti�s�vytápěním�je�vhodné�poohlédnout�se,�jak�mají�řešeno�vytápění�
nejbližší�sousedé,�aby�se�nepořídil�rekreační�objekt�v�místě,�kde�bude�s�počátkem�
topné�sezony�nedýchatelný�vzduch.�Toto�platí�zejména�v�místech,�kde�je�horší�
přirozené�provětrávání,�tedy�například�v�uzavřených�údolích,�a�také�tam,�kde�jsou�
objekty�situovány�navzájem�velmi�blízko.

� 3. Bezprostřední ohrožení pozemku
3.1 Riziko povodní a záplav
Míra�rizika�ohrožení�povodněmi�a�záplavami�je�významným�faktorem�pro�
volbu�rekreačního�objektu.�Následky�poškození�bývají�zpravidla�velmi�rozsáhlé�
a�i�v�případě,�že�je�toto�riziko�kryto�pojistkou,�přináší�pro�majitele�zasaženého�
objektu�nemalé�úsilí�věnované�odstraňování�škod.

Nikdy�se�nelze�spoléhat�na�tvrzení�prodávajícího,�že�se�objekt�„nachází�mimo�
pásmo�stoleté�vody“,�protože�řada�povodní�(nejvíce�povodně�v�letech�1997�a�2002)�
tuto�hranici�vysoko�překročila.

Ke�zjištění�rizika�povodňového�ohrožení�slouží�internetové�stránky�digitálního�
povodňového�plánu�ČR.�Jedná�se�o�aplikaci,�kde�lze�zobrazit�mapu�do�velmi�
podrobného�měřítka�1:2000.�Aplikace�je�průběžně�aktualizována�dle�jednotlivých�
povodňových�epizod.�Aplikace�může�být�pro�laika�poměrně�složitá�na�ovládání�
a�bohužel�zcela�nepostihuje�bleskové�povodně�–�tedy�rychlé�a�často�velmi�ničivé�
lokální�povodně.�

Pro�orientační�posouzení�míry�rizika�ohrožení�objektu�povodní�lze�využít�
i�jednoduchou�aplikaci�„Průvodce�pro�zjištění�nebezpečí�výskytu�povodně“�
provozovanou�Českou�asociací�pojišťoven.�Po�výběru�konkrétní�obce�a�čísla�
popisného�objektu�zašle�aplikace�do�e-mailové�schránky�míru�rizika�na�škále�1�–�4�
(zanedbatelné�až�vysoké).�Objekty�s�rizikem�4�nelze�proti�povodni�či�záplavě�pojistit.�
Míra�rizika�zahrnuje�i�lokální�povodně�a�je�průběžně�aktualizována�podle�vývoje�
škod�způsobených�povodněmi�v�konkrétním�území.

Ukázku povodňové zprávy najdete na třetí straně obálky.

Objekt�může�ohrozit�také�špatné�odvádění�dešťové�vody�při�přívalových�deštích.�
Odhad�tohoto�rizika�je�třeba�provést�na�místě.�Pokud�je�okolí�objektu�odvodňováno�
zatrubněnou�dešťovou�kanalizací,�je�dobré�poptat�se�místních�obyvatel�na�její�stav,�
u�uličních�příkopů�pak�také�posoudit�jejich�stav�(průchodnost�propustků�a�podobně).�
Při�prohlídce�terénu�je�vhodné�rozhlédnout�se,�zda�pozemek�či�jeho�okolí�nevykazuje�
stopy�po�silném�průtoku�dešťových�vod.�To�samé�lze�prozkoumat�i�u�objektu�
samotného.�I�zde�lze�v�případě�pochybností�doporučit�asistenci�stavebního�technika.

Zdroje:

•  Internetová mapa povodňových epizod: www.dppcr.cz, sekce „Grafická část / Česká republika 
(http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/isapi.dll?MAP=zatopy)

•  Průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně: https://riskportal.intermap.cz 
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3.2 Riziko svahových pohybů – sesuvů půdy
Svahové�pohyby�patří�mezi�geologická�rizika.�Vznikají�při�porušení�stability�svahu�
působením�gravitace.�Vznik�a�vývoj�je�dán�místními�přírodními�poměry�(zejména�
sklon�svahu,�geologické�poměry,�klimatické�podmínky,�proběhlé�povodňové�epizody�
atd.)�nebo�lidskou�činností�(změny�profilu�krajiny,�změny�vodního�hospodářství,�
těžební�či�stavební�činnost�a�podobně).�

Z�hlediska�způsobu�a�rychlosti�pohybu�se�rozlišují�následující�druhy�svahových�
pohybů:

•� �A – Ploužení�–�Velmi�pomalý�dlouhodobý�obvykle�se�nezrychlující�pohyb�rychlostí�
v�mm/rok.�Tento�pohyb�se�může�vlivem�např.�dlouhodobých�dešťů�změnit�v�druh�
B�či�C.

•� �B – Sesouvání�–�Krátkodobě�klouzavý�pohyb�na�svahu�rychlostí�cm�až�m�/�den.�
Jeho�výsledkem�je�sesuv.�V�ČR�se�typicky�vyskytuje�v�oblasti�Poohří,�Českého�
Středohoří�a�části�Beskyd.�

•� �C – Stékání�–�Rychlý�krátkodobý�pohyb�horniny�rychlostí�v�km/h.�V�ČR�se�
vyskytuje�nepravidelně�a�je�vázán�zpravidla�na�extrémní�srážky.

•� �D – Řícení�–�několikasekundový�rychlý�pohyb�(pád)�horniny�z�prudkých�svahů.�
Typicky�se�vyskytuje�v�oblasti�Hřenska�a�v�Českém�ráji.

Objekt�může�být�ohrožen�svahovými�pohyby�typu�B�–�D.�Dopad�těchto�pohybů�na�
objekt�samotný�i�na�osoby,�které�se�v�něm�zdržují,�může�být�fatální.�Jelikož�není�
v�silách�jednotlivce�přijmout�technická�opatření�k�odstranění�tohoto�rizika�(náklady�
se�pohybují�často�v�milionech�korun),�je�vhodnější�se�koupi�objektu�ohroženého�
svahovými�pohyby�vyhnout.�V�případě�koupě�takto�potenciálně�ohroženého�objektu�
je�vhodné�nemovitost�proti�riziku�svahových�sesuvů�pojistit.�

Příklad devastačních účinků svahových pohybů na nemovitost ukazuje snímek na třetí straně obálky.

Posouzení�rizika�lze�učinit�laicky�(dům�na�rovině�či�mírném�svahu�není�ohrožen�
prakticky�vůbec;�dům�na�holém�strmém�svahu�či�pod�skalním�masivem�je�
potenciálně�silně�ohrožen).�Pomůckou�k�posouzení�rizika�může�být�mapová�aplikace�
Registr�svahových�nestabilit,�který�provozuje�Česká�geologická�služba.�

Zdroje:

•  Registr svahových nestabilit: http://www.geology.cz/svahovenestability/registr

3.3  Přítomnost starých ekologických zátěží na 
pozemku či okolí

Starou�ekologickou�zátěží�je�míněna�kontaminace�prostředí,�ke�které�došlo�
nevhodným�nakládáním�s�nebezpečnými�látkami�v�minulosti.�SEZ�mohou�vykazovat�
různý�stupeň�závažnosti,�podle�kterého�jsou�také�rozděleny�do�několika�skupin�(viz�
Národní�inventarizace�kontaminovaných�míst).�Kontaminace�může�být�způsobena�
ropnými�látkami,�pesticidy,�těžkými�kovy�a�podobně.�Kontaminace�pozemků�jsou�
výrazným�rizikem�pro�jejich�nabyvatele�v�případě,�že�nejsou�zjistitelné�při�běžném�
ohledání,�zejména�pokud�zdroj�znečištění�byl�odstraněn�již�před�delší�dobou.�Takové�
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ekologické�závady�mohou�ovlivňovat�různé�složky�životního�prostředí�a�mohou�
působit�jako�časovaná�bomba�v�momentě,�kdy�se�tento�vliv�projeví.�

Podle�momentálně�platných�stavebních�předpisů�může�přítomnost�staré�zátěže�
tvořit�překážku�ve�stavebním�řízení�a�při�každé�stavební�činnosti,�která�se�řídí�
zákonem,�tak�vzniká�další�problém.�Náklady�na�odstranění�kontaminace�prakticky�
vždy�mnohonásobně�převyšují�pořizovací�cenu�pozemku�i�objektu.�Nákup�
kontaminovaného�pozemku�tedy�rozhodně�nelze�doporučit.�Jak�bylo�uvedeno�výše,�
často�nejsou�známky�kontaminace�viditelné�nebo�se�kontaminované�místo�nachází�
poblíž,�nikoliv�přímo�na�pozemku.�Proto�lze�jako�prvotní�zdroj�informací�doporučit�
internetové�stránky�České�informační�agentury�pro�životní�prostředí�CENIA�
a�České�geologické�služby.�V�případě�pochybností�je�také�možné�kontaktovat�odbor�
životního�prostředí�příslušné�obce�s�rozšířenou�působností�(„malé�okresy“).

Dobré�je�také�varovat�před�zbytečnou�panikou.�Ačkoliv�je�v�ČR�stále�poměrně�velká�
část�území�zařazená�do�některé�kategorie�kontaminovaných�míst,�častěji�se�jedná�
například�o�staré�skládky�komunálního�odpadu,�které�nebyly�dosud�řádně�zajištěny�
podle�nové�legislativy�a�podobně.�Takže�pokud�se�v�určité�vzdálenosti�od�obce�
nachází�taková�SEZ�vykazující�nízkou�míru�rizika,�není�třeba�se�kvůli�tomu�vzdát�
nabídky�v�ostatních�ohledech�vyhovující�nemovitosti.

Zdroje: 

•  Národní inventarizace kontaminovaných míst: http://kontaminace.cenia.cz

•  Registr rizikových úložných míst: http://rroum.geology.cz

•  Systém evidence kontaminovaných míst (vyžaduje registraci): http://info.sekm.cz

3.4  Rizika imisí z okolních pozemků, rizika 
ohrožování okolních pozemků��

Imisí�v�tomto�smyslu�se�rozumí�pronikání�účinků�činnosti�konané�na�jedné�
nemovitosti�na�nemovitost�druhou.�Imise�lze�definovat�také�jako�„následek�jednání,�
kterým�vlastník,�ač�vykonává�pouze�své�vlastnické�právo,�ruší�právo�cizí“�(cit.�
občanského�zákoníku).

Vlastník�může�v�zásadě�se�svým�vlastnictvím�volně�nakládat�a�jiné�osoby�z�toho�
vyloučit.�Každý�vlastník�však�musí�zároveň�dodržovat�určité�hranice�–�ty�nabývají�
na�významu�především�v�rámci�sousedských�vztahů.�Těm�se�novela�občanského�
zákoníku�účinná�od�1.�1.�2014�věnuje�v�§�1013�a�následujících.�Ustanovení�jsou�
použitelná�nejen�na�vztah�přímých�sousedů,�ale�obecně�na�případy,�kdy�vlastník�
jednoho�pozemku�ruší�imisemi�vlastníka�druhého�pozemku.

V�praxi�to�znamená,�že�kupovaný�objekt�může�být�ohrožován�sousedním�objektem�
či�stavbou,�komfort�pobytu�může�být�ohrožován�hlukem�a�vibracemi,�zápachem,�
odpady�nebo�i�vnikáním�zvířat�ze�sousedních�pozemků.�Imisemi�můžeme�rozumět�
i�padání�listí�ze�stromů�rostoucích�na�sousedním�pozemku�a�řadu�dalších�případů.�
Stejně�tak�kupovaný�objekt�může�ohrožovat�imisemi�objekty�sousední.�Proti�rizikům�
způsobeným�sousedním�pozemkům�se�však�lze�pojistit.��

Nový�občanský�zákoník�rozlišuje�dva�druhy�imisí�–�přímé�a�nepřímé.�Příkladem�přímé�
imise�je�svádění�vody�na�cizí�pozemek.�Přímé�imise�jsou�zakázány�vždy.�Příkladem�
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nepřímé�imise�může�být�jakákoli�činnost�(resp.�nečinnost)�způsobující�například�
vnikání�kouře,�hluku,�prachu,�která�nebyla�původcem�zamýšlena,�ale�je�důsledkem�
jeho�jednání.�Nepřímé�imise�jsou�zakázány�v�případě,�že�přesahují�míru�přiměřenou�
místním�poměrům�a�podstatným�způsobem�omezují�obvyklé�užívání�pozemku.�

Příklady práv a povinností spojených s imisemi podle nového občanského zákoníku:

•� �Pokud�kořeny�či�větve�stromů�rostoucích�na�jednom�pozemku�přesahují�na�pozemek�
souseda,�může�se�soused�postarat�o�jejich�šetrné�odstranění.�

•� Plody�spadlé�ze�stromů�a�keřů�na�sousední�pozemek�náleží�jeho�vlastníkovi.�

•� �Vlastník�musí�sousedovi�umožnit�vstup�na�svůj�pozemek�v�době,�rozsahu�a�způsobem,�které�
jsou�nezbytné�k�údržbě�sousedního�pozemku�a�hospodaření�na�něm.�Na�rozdíl�od�stávajícího�
zákoníku�tato�povinnost�stíhá�vlastníka�pozemku�pouze�tehdy,�pokud�účelu�nelze�dosáhnout�
jinak.

Ačkoli�se�imisím�z�cizích�pozemků�lze�bránit�soudně,�je�vhodnější�prevence.�
Zájemce�o�koupi�nemovitosti�by�se�měl�důkladně�seznámit�s�nejbližším�okolím�
objektu,�který�hodlá�zakoupit�–�přesvědčit�se�o�stavu�nemovitostí�bezprostředně�
přiléhajících�k�pozemku�a�stavu�stromů�a�o�dalších�faktorech,�které�by�ho�mohly�
v�budoucnu�obtěžovat.

Zdroje:

•  Webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR k novému občanskému zákoníku:  
http://obcanskyzakonik.justice.cz

� 4. Rizika v širším okolí
4.1 Epidemiologická rizika�
Předvídatelná�epidemiologická�ohrožení�lokality�a�širšího�okolí�spočívají�především�
ve�výskytu�chorob�přenosných�ze�zvířat�na�člověka�(antropozoonóz).�Jedná�se�
o�nemoci�přenášené�hmyzem�i�savci.�Mezi�tato�infekční�onemocnění�patří�klíšťová�
meningoencefalitida�přenášená�klíštětem,�lymská�borelióza�přenášená�kromě�klíšťat�
také�bodavým�hmyzem�a�některá�další�méně�častá�onemocnění.�Z�hlediska�rizika�
výskytu�lymské�boreliózy�jsou�nevhodná�místa�v�blízkosti�periodicky�zaplavovaných�
území�s�velkým�výskytem�komárů�a�dalšího�bodavého�hmyzu.�Jako�prevence�je�
důležitá�vakcinace�proti�klíšťové�encefalitidě.�

Chataři�a�chalupáři�často�musí�řešit�problémy�s�výskytem�vos,�sršňů�a�včel.�Zde�
v�případě�ohrožení�života�nastupují�hasiči,�v�ostatních�případech�dávají�hasiči�
přednost�odborným�firmám.�V�lidských�obydlích�žije�řada�hlodavců�–�potkan,�
myš�domácí,�myšice�i�některé�druhy�hrabošovitých.�Potkan�může�nakazit�člověka�
především�leptospirózou�(z�moči),�tularémií,�toxoplasmózou�a�salmonelózou.�
Běžnou�ochrannou�deratizaci�je�dle�potřeby�povinna�provádět�každá�osoba,�
speciální�deratizace�je�pak�zabezpečována�odborně�způsobilými�osobami�–�
specializovanými�firmami.
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Patogeny�mohou�být�šířeny�i�ze�stanovišť�ptáků�žijících�v�domech�a�jejich�okolí�
(holubi,�vrabci)�a�netopýrů.�Zde�na�rozdíl�od�hlodavců�jsou�některé�živočišné�druhy�
ohrožené,�a�proto�musí�případné�ochranné�zákroky�vycházet�z�platné�legislativy�
a�realizovat�je�musí�pouze�oprávněná�osoba.

Dříve�se�vyskytovaly�i�závažné�epidemie�vztekliny,�kterou�se�mohou�nakazit�i�domácí�
zvířata.�Od�roku�2004�je�však�ČR�považována�za�zemi�bez�výskytu�vztekliny.

Výskyt�uvedených�chorob�na�celém�území�ČR�je�pečlivě�sledován�hygienickou�
službou.�Kromě�výskytů�onemocnění�je�zvlášť�sledováno�i�množství�infikovaných�
přenašečů�(klíšťat).�

Při�výběru�lokality�pro�pořízení�rekreačního�objektu�je�vhodné�zajímat�se�
o�epidemiologickou�situaci.��Komplexní�informace�poskytuje�Státní�zdravotní�ústav.�
Další�dotaz�můžete�vznést�na�příslušné�krajské�hygienické�stanici.�

Ostatní�epidemiologicky�závažná�onemocnění�(virová�hepatitida,�infekční�průjmy)�
se�mohou�vyskytovat�kdekoliv�sporadicky�a�nelze�jejich�výskyt�a�tím�i�územní�riziko�
předvídat.

Zdroje:

•  Informace o výskytu klíšťové encefalitidy na webových stránkách SZÚ:  www.szu.cz , Témata zdraví 
a bezpečnosti / Nemoci a jejich prevence / Infekční nemoci / A - Z infekce / K / Klíšťová encefalitida  
(http://www.szu.cz/tema/prevence/situace-ve-vyskytu-klistove-encefalitidy-do-roku-2012-v)

•  Informační stránky o klíšťatech a chorobách, které přenášejí: http://www.kliste.cz

•  Pavel Rödl a kol: Certifikovaná metodika pro minimalizaci zdravotních rizik, působených především 
městskými holuby a ostatními létajícími obratlovci. SZÚ, Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2011.

4.2 Rostlinné alergeny
Podle�zdravotnických�statistik�se�pro�nějakou�formu�alergie�léčí�v�České�republice�
přibližně�20�–�25�%�obyvatel.�Významnou�skupinu�z�nich�tvoří�pyloví�alergici,�tedy�
osoby�přecitlivělé�na�rostlinné�pyly,�trpící�tzv.�polinózou.�Typický�je�sezónní�výskyt�
a�specifická�vazba�na�konkrétní�druhy�rostlin.�Pylové�zpravodajství�je�již�běžnou�
součástí�předpovědi�počasí,�ale�zpracovává�se�jednotně�pro�celé�území.�Některé�
projekty�mapují�koncentraci�pylových�zrn�v�ovzduší�na�místních�pylových�stanicích.�
Systematické�sledování�podle�území�dosud�k�dispozici�není,�ale�užitečné�informace�
mohou�alergici,�kteří�si�vybírají�místo�pro�relaxaci�a�rekreaci,�najít�na�několika�
místech.�Je�to�například�Pylový�monitoring�Státního�zdravotního�ústavu,�Pylová�
informační�služba,�případně�projekt�Databáze�rostlin�a�pylové�zpravodajství.�

Informace�o�výskytu�polinóz�v�místě�určitě�také�poskytne�místní�nebo�„obvodní“�
praktický�či�dětský�lékař,�na�případné�problémy�upozorní�sousedé.�Při�výběru�
objektu�je�třeba�pozorně�zkoumat�stav�okolních�pozemků�a�zvláště�si�všímat�
zanedbaných�ploch�porostlých�travinami�a�plevely.

Zdroje:

•  Pylový monitoring na webových stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/
pylovy-monitoring

•  Informace o aktuální sezoně rostlinných alergenů: http://www.pylovasluzba.cz

•  Pylová mapa: http://www.pyly.cz/mapa
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4.3 Kvalita ovzduší�
Kvalita�ovzduší�v�místě�je�nepochybně�jedním�z�důležitých�faktorů�pro�výběr�místa�
k�rekreaci.�

Přehledové�informace�o�kvalitě�ovzduší�z�celorepublikové�sítě�automatických�
měřicích�stanic�(automatický�imisní�monitoring,�AIM)�lze�získat�na�webových�
stránkách�ČHMÚ,�případně�v�ročenkách�ČHMÚ.�Místní�údaje�o�kvalitě�ovzduší�
nejsou�souhrnně�publikovány�a�je�proto�třeba�spolehnout�se�na�osobní�prověření�
místa.�Kvalitu�ovzduší�mohou�negativně�ovlivňovat�frekventované�komunikace�
a�prašné�průmyslové�či�těžební�provozy�v�okolí.�Velmi�důležité�jsou�i�informace�
o�převažujícím�způsobu�vytápění�v�obci.�Jejich�získání�však�vyžaduje�osobní�důvtip�
a�pátrání.�

Zdroje:

•  Přehledové informace o kvalitě ovzduší z AIM: http://www.chmi.cz,  „Ochrana ovzduší / Mapy 
znečištění“ (http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf)

•  Ročenky ČHMÚ: http://www.chmi.cz, „Historická data / Ochrana ovzduší / Ročenky / Tabelární 
ročenky (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html)

4.4 Problematické provozy v okolí
Při�výběru�nemovitosti�je�vhodné�zjistit,�zda�se�v�blízkosti�nachází�provozy,�které�
mohou�významným�způsobem�zatěžovat�životní�prostředí�v�širším�okolí.�Zde�je�opět�
třeba�vlastního�pátrání,�ať�již�pomocí�map�na�internetu,�nebo�přímo�na�místě.�

Po�jakých�objektech�v�okolí�se�dívat?�Jsou�to�zejména�velké�zemědělské�provozy�
(kravíny,�drůbežárny,�vepříny),�bioplynové�stanice,�průmyslové�objekty,�lakovny,�
lomy�a�doly�a�též�logistická�centra.��V�případě�pochybnosti�je�dobré�ptát�se�
starosty,�sousedů�a�také�zadat�název�provozu�či�provozovatele�do�internetového�
vyhledávače.

� 5. O co se ještě zajímat
Zde�uvádíme�několik�dalších�faktorů,�které�je�vhodné�vzít�v�úvahu�při�výběru�
rekreačního�objektu.�S�životním�prostředím�a�hygienou�prostředí�souvisí�sice�často�
okrajově,�ale�jejich�opomenutí�může�významným�způsobem�snížit�komfort�při�
využívání�chaty�či�chalupy.

5.1 Zvláštní režimy omezující využití objektu 
Tato�omezení�nepředstavují�ohrožení�životního�prostředí.�Naopak,�jde�o�omezení�
v�důsledku�přísnější�ochrany�území,�ve�které�se�nemovitost�s�pozemkem�nachází,�
podle�zákona�o�ochraně�přírody�a�krajiny�č.�114/1992�Sb..�Jedná�se�o�takzvaná�
zvláště�chráněná�území,�která�se�dělí�na�velkoplošná�(národní�parky�a�chráněné�
krajinné�oblasti),�maloplošná�(národní�přírodní�rezervace,�národní�přírodní�památky,�
přírodní�rezervace�a�přírodní�památky)�a�území�Evropské�soustavy�chráněných�
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území�NATURA�2000�(evropsky�významné�lokality�a�ptačí�oblasti).�Někoho�možná�
překvapí,�že�celková�výměra�těchto�území�tvoří�skoro�20�%�rozlohy�státu.

Mnoho�rekreačních�objektů�se�nachází�na�území�chráněných�krajinných�oblastí,�
případně�národních�parků,�nebo�jejich�ochranných�pásem.�Na�jednu�stranu�je�hezké�
mít�chatu�či�chalupu�v�chráněné�přírodě,�na�druhou�stranu�to�s�sebou�může�přinášet�
komplikace.�Pravidla,�která�mohou�být�někdy�v�závislosti�na�konkrétní�poloze�dosti�
přísná,�lze�zjistit�přímo�v�zákoně,�případně�dotazem�na�konkrétní�území�u�orgánu�
ochrany�přírody�a�krajiny,�kterým�je�buď�odbor�životního�prostředí�příslušné�obce�
s�rozšířenou�působností�(„malé�okresy“),�nebo�přímo�Agentura�ochrany�přírody�
a�krajiny�a�její�správy�chráněných�krajinných�oblastí�a�národních�parků.�Nejprve�
je�ale�zapotřebí�zjistit,�zda�se�nemovitost�nachází�v�nějakém�chráněném�území�
a�v�jakém.�Od�toho�se�pak�odvíjí�i�další�postup.

Agentura�ochrany�přírody�a�krajiny�vede�a�zveřejňuje�Ústřední�seznam�ochrany�
přírody�(ÚSOP).�Po�zadání�internetové�adresy�(viz�níže)�může�uživatel�vložit�název�
hledané�obce�nebo�dokonce�konkrétního�katastrálního�území.�Po�odeslání�dotazu�
obdrží�seznam�všech�objektů�ochrany�přírody,�které�se�na�území�obce�či�k.�ú.�
nacházejí.�U�každého�objektu�by�mělo�být�uvedeno�i�číslo�parcel,�či�jiné�územní�
vymezení�a�další�podrobnosti�včetně�úřadu,�který�objekt�vyhlásil�a�má�ho�na�
starosti.

Dále�je�možné�prostřednictvím�veřejného�nahlížení�do�katastru�nemovitostí�(odkaz�
viz�zdroje)�po�zadání�obce,�části�obce�a�čísla�parcely�či�stavby�zjistit,�zda�se�parcela�
nachází�v�chráněném�území.�

Příklad výpisu z katastru pro stavbu ležící v chráněném území najdete na třetí straně obálky.

Zdroje:

•  Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz

•  Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

5.2 Klimatické poměry 
Klimatické�poměry�se�v�různých�oblastech�České�republiky�mohou�dosti�lišit.�
Některá�území�jsou�charakteristická�specifickým�„mikroklimatem“,�kde�je�podnebí�
na�malé�rozloze�skutečně�výrazně�odlišné�od�okolí.�Na�mikroklimatu�se�významně�
podílí�nadmořská�výška,�charakter�terénu,�stav�vegetace�a�hydrologické�poměry�
(srážky,�vodní�plochy).

Asi�nejdůležitějšími�parametry�místního�klimatu,�které�mají�dopad�na�pohodlí�
obyvatel,�jsou�průměrné�teploty�v�jednotlivých�měsících�roku�a�četnost�srážek.�
Od�místního�klimatu�se�ale�také�odvíjí�třeba�četnost�výskytu�hmyzu�přenášejícího�
infekční�choroby�(viz�výše).�Místní�klima�je�důležitým�faktorem�pro�rozhodování�
také�pro�ty,�kteří�požadují�od�svého�rekreačního�sídla�konkrétní�účel�jako�například�
pěstování�vlastních�plodin�nebo�zimní�či�vodní�sporty.

Nejlepším�zdrojem�informací�o�místním�klimatu�jsou�místní�lidé,�starousedlíci.�
Kromě�toho�je�možné�získat�informace�o�místním�podnebí�z�Českého�
hydrometeorologického�ústavu.�Na�jeho�portálu�jsou�data�přístupná�přes�odkaz�
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„historická�data�->�počasí“.�Zájemci�zde�najdou�mapu�stanic,�mapy�charakteristik�
klimatu,�územní�teploty,�územní�srážky�a�další�informace�založené�na�mnohaletém�
meteorologickém�a�klimatologickém�měření�a�pozorování.

Zdroje:

•  Internetové stránky ČHMÚ: http://www.chmi.cz, Historická data / Počasí

5.3 Územní plán obce a ochranná pásma
Předchozí�body�se�zabývaly�tím,�jaká�rizika�v�území,�kde�chceme�trávit�volný�čas,�
již�existují.�Jelikož�je�koupě�rekreačního�objektu�často�dlouhodobou�až�doživotní�
investicí,�je�třeba�uvažovat�i�o�plánovaných�změnách�v�okolí,�aby�se�zakoupená�
nemovitost�neocitla�například�v�blízkosti�plánované�rušné�komunikace�či�
obtěžujícího�provozu.

Způsob�budoucího�využití�území�je�stanoven�v�územně�plánovací�dokumentaci.�Ne�
každá�obec�ji�má�kvalitně�zpracovanou.�

Stav�zpracování�územně�plánovací�dokumentace�pro�konkrétní�obec�lze�zjistit�na�
webovém�portálu�Ústavu�územního�rozvoje.�Územní�plán�pro�konkrétní�obec�by�
měl�být�(v�případě,�že�je�vypracován)�k�dispozici�na�příslušném�obecním�úřadě,�
podrobnosti�také�sdělí�útvar�rozvoje�/�stavební�odbor�obce�s�rozšířenou�působností,�
který�se�stará�o�celý�svůj�správní�obvod�a�má�k�dispozici�veškeré�podklady.�
Z�územního�plánu�lze�zejména�vyčíst,�jaké�plánované�využití�mají�pozemky�
nacházející�se�v�bezprostředním�či�blízkém�okolí�kupovaného�objektu.�V�případě,�
že�se�územně�plánovací�dokumentace�teprve�projednává,�může�k�ní�vlastník�
rekreačního�objektu�vznášet�připomínky.�

Důležitým�aspektem�je�též,�zda�se�kupovaný�objekt�nenachází�v�některém�ze�
stávajících�či�původních�(ale�oficiálně�nezrušených)�ochranných�pásem�(například�
ochranné�pásmo�vodního�zdroje,�ochranné�pásmo�dráhy,�ochranné�pásmo�
podzemního�vedení�atp.).�V�takovémto�případě�mohou�být�některé�zdánlivě�běžné�
činnosti�spojené�s�využíváním�objektu�omezeny�či�zcela�znemožněny.�Informace�
o�budoucích�ochranných�pásmech�by�měly�být�uvedeny�v�územním�plánu,�
informace�o�stávajících�ochranných�pásmech�by�měly�být�zaneseny�v�katastru�
nemovitostí.

Zdroje:

•  Evidence územně plánovací činnosti: http://egis.uur.cz/Evidence

•  Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

5.4 Věcná břemena k pozemkům
Věcné�břemeno�je�ustanovení,�které�omezuje�vlastníka�nemovitosti�ve�prospěch�
někoho�jiného�tím,�že�vlastník�je�povinen�něco�strpět,�něčeho�se�zdržet�nebo�něco�
konat.�

V�praxi�to�nejčastěji�znamená,�že�vlastník�nemovitosti�musí�například�strpět�
využívání�cesty�vedoucí�přes�jeho�pozemek�i�majitelem�pozemků�sousedních.�
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Dalším�příkladem�věcného�břemene�může�být�povinnost�majitele�nemovitosti�
strpět�opravy�např.�vodovodní�přípojky�pro�sousední�dům,�která�vede�přes�
jeho�pozemek.�Věcným�břemenem�může�být�i�zákaz�jakékoli�výstavby�na�určité�
části�pozemku�nebo�povinnost�pečovat�o�objekt,�který�je�umístěn�na�pozemku�
nemovitosti�a�slouží�i�okolním�nemovitostem�(typicky�studna�či�domovní�čistírna�
pro�více�nemovitostí).

K�opačnému�případu�může�dojít,�kdy�bude�budoucí�vlastník�nemovitosti�k�jejímu�
užívání�nějaké�věcné�břemeno�využívat�(typicky�přístupovou�cestu�přes�sousedův�
pozemek).

Omezení�daná�věcným�břemenem�musí�být�vždy�zapsáno�v�katastru�nemovitostí.�
Konkrétní�dopady�věcných�břemen�doporučujeme�konzultovat�s�právníkem.�

Zdroje: 

•  Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

5.5 Zvyklosti v obci

 Režim likvidace odpadu v obci

Režim�likvidace�a�způsob�i�výše�zpoplatnění�je�záležitostí�obce.�Je�proto�vhodné�
seznámit�se�předem�s�povinnostmi,�které�obec�v�této�souvislosti�stanovuje.�
Zpoplatnění�odvozu�odpadu�a�četnost�odvozu�bývá�často�stanovena�odlišně�pro�
rezidenty�a�pro�vlastníky�rekreačních�objektů.�Výjimkou�není�například�ani�povinnost�
shromáždit�v�určený�čas�sběrné�nádoby�na�odpad�(popelnice)�na�konkrétním�místě,�
které�může�být�v�extrémních�případech�vzdáleno�od�objektu�i�několik�set�metrů.�
Veškeré�informace�o�způsobu�likvidace�odpadů�v�obci�by�měly�být�k�dispozici�na�
obecním�úřadu.

 Omezení daná obecně závaznými vyhláškami

Pravomoc�obcí�vydávat�vyhlášky�je�stanovena�zákonem�o�obcích.�Tato�pravomoc�je�
v�zákoně�upravena�poměrně�široce�a�vágně,�a�tak�se�lze�setkat�i�s�velmi�kuriózními�
vyhláškami.�Je�vhodné�se�seznámit�se�všemi�vyhláškami,�které�obec,�na�jejímž�
katastru�se�kupovaný�objekt�nachází,�vydala.�

Obecně�závazné�vyhlášky,�jejichž�dodržování�je�na�území�obce�závazné�
a�vymahatelné,�zpravidla�upravují�záležitosti�týkající�se�veřejného�pořádku,�
životního�prostředí,�kulturních�a�sportovních�podniků,�stanovování�výše�různých�
místních�poplatků�a�podobně.�V�praxi�je�poměrně�časté�například�ustanovení�
o�zákazu�používání�sekaček�a�dalších�strojů�o�víkendech,�pravidla�pro�pohyb�
domácích�zvířat�(zejména�psů)�a�podobně.�

Studiem�místních�pravidel�lze�předejít�nepříjemným�překvapením.
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� 6. Závěrem
V�této�publikaci�jsme�se�snažili�postihnout�ty�faktory�výběru�rekreačních�
nemovitostí,�které�by�měl�potenciální�kupec�brát�v�úvahu,�aby�se�vyhnul�jak�
možné�ztrátě�hodnoty�zakoupeného�rekreačního�objektu,�tak�i�zbytečným�dalším�
nákladům.�Důraz�klademe�zejména�na�jevy,�které�by�mohly�přinést�zásadní�rizika�při�
užívání�zakoupené�nemovitosti�a�které�nejsou�dodatečně�odstranitelné,�respektive�
odstranitelné�za�rozumné�peníze.�Publikace�záměrně�nehovoří�o�„drobných�
úskalích“,�jakými�jsou�například�zahrady�zarostlé�plevelem,�půdy�kontaminované�
holubím�trusem,�větší�množství�vosích�a�sršních�hnízd�v�objektu�a�podobně.�Zde�
je�pravděpodobné,�že�tyto�nedostatky�odstraní�prodávající,�který�má�zájem,�aby�
nemovitost�našla�svého�kupce.�

Jakékoli�připomínky�jakož�i�další�dotazy�k�problematice�a�náměty�na�doplnění�
publikace�uvítáme�na�e-mailu�poradna@koniklec.cz.

 Seznam použitých zkratek:

AIM�–�automatický�imisní�monitoring

AOPK�–�Agentura�ochrany�přírody�a�krajiny

CENIA�–�Česká�informační�agentura�životního�prostředí

ČAP�–�Česká�asociace�pojišťoven

ČIŽP�–�Česká�inspekce�životního�prostředí

ČHMÚ�–�Český�hydrometeorologický�ústav

k.�ú.�–�katastrální�území

ORP�–�obec�s�rozšířenou�působností�(tzv.�„malý�okres“)

PVK�–�Pražské�vodovody�a�kanalizace,�a.�s.

SEZ�–�stará�ekologická�zátěž

SZÚ�–�Státní�zdravotní�ústav

� Příloha - Tahák
Souhrnný�přehled�toho�na�co�je�dobré�se�před�koupí�rekreační�nemovitosti�zeptat��
a�co�a�kde�zjistit�je�uveden�na�vložené�kartě.�Tu�si�můžete�vzít�například�na�prohlídku�
objektu,�o�který�máte�zájem.
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� Místo pro vaše poznámky
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 Tahák
Souhrnný přehled toho, na co a kde je vhodné se před zakoupením rekreačního 
objektu zeptat a co je dobré zjistit:

Objekt

Riziko Po čem se dívat Kde / jak zjistit Kapitola

Materiály použité 
ve vyhlédnuté 
nemovitosti

Azbestové prvky, materiály 
uvolňující formaldehyd, 
radioaktivní stavební materiály

Prohlídka na místě, stavební 
dokumentace, informace od 
prodávajícího

2.1

Vlhkost objektu a 
plísně

Stopy po vlhkosti a plísních, 
stavební  izolace objektu

Prohlídka na místě, stavební 
dokumentace, informace od 
prodávajícího

2.2

Přítomnost radonu 
v objektu

Izolace objektu, větratelnost Orientačně na radonové mapě; 
měření specializovanou firmou

2.3

Zásobování pitnou 
vodou

Kvalita vody z veřejného vodovodu Vodohospodářská společnost, 
provozovatel vodovodu

2.4

Kvalita vody ze studny Rozbor vody (od prodávajícího či 
vlastní – akreditovaná laboratoř)

Technický stav studny Informace od prodávajícího; 
prohlídka na místě

Likvidace odpadních 
vod odváděním 
veřejnou kanalizací

Napojení objektu na kanalizaci Stavební dokumentace objektu 2.5

Likvidace odpadních 
vod domovní 
čistírnou

Stav domovní čistírny, legálnost 
její stavby, zda slouží jen jednomu 
či více objektům; povolení 
k vypouštění odpadních vod

Stavební dokumentace; sousedé; 
informace od prodávajícího

Likvidace odpadních 
vod septikem

Provedení septiku; povolení 
k vypouštění odpadních vod

Stavební dokumentace;  informace 
od prodávajícího

Likvidace odpadních 
vod do žumpy

Velikost a stav žumpy; četnost 
vyvážení; vyústění bezpečnostního 
přepadu; zjištění, zda sousedi 
nenechávají své žumpy přetékat

Stavební dokumentace; informace 
od prodávajícího; pátrání na místě

Odvádění dešťových 
vod

Stav dešťové kanalizace; možnost 
jímání dešťových vod

Posouzení na místě; sousedi 2.6

Vytápění objektu Revize ke komínům; zda způsob 
vytápění vyhovuje plánovanému 
využití objektu

Informace od prodávajícího; 
individuální posouzení; stavební 
technik

2.7
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Riziko Po čem se dívat Kde / jak zjistit Kapitola

Povodně a záplavy Zda je objekt v záplavovém území; 
riziko povodní či záplav na objektu

Digitální povodňový plán; aplikace 
ČAP

3.1

Ohrožení svahovými 
pohyby

Rizika sesuvů půdy na objekt či 
pádu kamenů

Posouzení na místě; registr 
svahových nestabilit

3.2

Staré ekologické 
zátěže

Přítomnost SEZ na pozemku či 
v okolí

Národní inventarizace 
kontaminovaných míst; systém 
evidence kontaminovaných míst; 
sousedi

3.3

Ohrožení okolními 
pozemky / ohrožování 
okolních pozemků

Hrozba stékání vody; možný pád 
stromů z okolních pozemků; řícení 
staveb na pozemek / z pozemku 
atp.

Posouzení na místě; sousedé; 
informace od prodávajícího

3.4

Výskyt klíšťové 
encefalitidy a lymské 
boreliózy

Míra výskytu chorob v místě; 
přítomnost periodicky 
zaplavovaných území

Webové stránky SZÚ; krajská 
hygienická stanice; digitální 
povodňový plán (zaplavovaná 
území); sousedi

4.1

Rostlinné alergeny Míra výskytu v místě Webové stránky SZÚ; pylová 
mapa; pylové zpravodajství; místní 
praktický lékař

4.2

Kvalita ovzduší Kvalita ovzduší v širším území; 
způsob vytápění v obci

Webové stránky ČHMÚ; posouzení 
na místě; sousedi

4.3

Problematické 
provozy v okolí

Okolní provozy, které zatěžují 
životní prostředí hlukem, prachem, 
zápachem atp. 

Průzkum na místě; sousedi; obecní 
úřad

4.4

Chráněná území Objekt se nachází na chráněném 
území; omezení z toho vyplývající

Ústřední seznam ochrany přírody; 
orgán ochrany přírody

5.1

Územní plán obce Územní plán obce – plánovaný 
způsob využití okolních pozemků; 
možná ochranná pásma

Evidence územně plánovací 
činnosti; obecní úřad; ORP

5.3

Ochranná pásma Pozemek se nachází na území 
spadajícím do ochranného pásma

Katastr nemovitostí (stávající 
ochranná pásma); územní plán 
(budoucí ochranná pásma)

5.3

Věcná břemena Na pozemku je věcné břemeno 
/ bude třeba věcné břemeno 
využívat

Katastr nemovitostí; právník 5.4

Místní klimatické 
poměry

Mikroklima s ohledem na využití 
objektu

Webové stránky ČHMÚ; sousedé 5.2

Způsob likvidace 
odpadu v obci

Podmínky; poplatky Obecní úřad 5.5

Obecně závazné 
vyhlášky

Kompletní znění; co upravují a 
omezují

Obecní úřad 5.5

Pozemek a okolí
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