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Historie stav ění

INŽENÝR = Výsledkem studia na stavební fakultě - od slova 
latinského 
Ingenium = síla ducha, důvtip, důmysl, nadání
Základní vlastností inženýra, jako tvůrce díla, je vynalézavost, 
založená na v ědeckých poznatcích (ne na fantazii). 

Rozhodující pro úroveň konstruování pozemních staveb a pro 
úspěšnou realizaci stavebního díla jsou čtyři základní
složky:

- materiálová základna, 
- technický (konstrukční) návrh, 
- technologie provedení stavebního díla,  
- architektura (estetické ztvárnění). 

Ve stavebnictví je celá řada specializací s úzkým zam ěřením .

Výsledkem stavební činnosti jsou stavební objekty , které lze 
podle charakteru a účelu rozdělit do čtyř skupin: 

� Pozemní stavby —
- stavby pro bydlení – BD, RD, stavby pro rekreaci,
- občanské stavby – zdravotnictví a sociální péči, školské, 

sportovní, pro kulturu, vědu, služby, dočasné
ubytování, administrativu a dopravu,

- průmyslové stavby,
- zemědělské stavby.

� Dopravní stavby a podzemní stavby — silnice, mosty, 
tunely, železnice.

� Vodohospodá řské stavby — přehrady, meliorace, úpravy 
vodních toků, úpravny vod. 

� Speciální stavby — stožáry, podzemní kolektory aj. 

Základní pojmy
� Stavba

Stavba je souhrn dodávek stavebních materiálů, hmot, dílců a 
stavebních prací, často i strojů, zařízení sloužících k vytvoření díla na 
podkladě příslušné dokumentace, zpravidla pevně spojená se zemí. 

Rozlišujeme novostavbu a rekonstrukci. 

����Stavební objekt 

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část 
stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo 
přehrada, dálnice. 

���� Budova

Soubor stavebních konstrukcí vytvářející prostorový útvar. Stavební
konstrukce musí splňovat danou funkci. Budovy  se dělí horizontálními 
rovinami v úrovni stropů na podlaží. 
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� Podlaží
Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi 
horního povrchu nosné části stropních konstrukcí. U nejnižšího 
podlaží založeného na rostlém terénu je spodní vymezující rovinou 
úroveň podkladu pod podlahou. 
Rozlišujeme nadzemní a podzemní podlaží.

Označení podlaží:

I (1 .NP) první nadzemní podlaží přízemí
2 (2.NP) druhé nadzemní podlaží nebo také1 .patro atd. 
01 (l.PP) první podzemní podlaží = suterén 
02 (2.PP) druhé podzemní podlaží atd. 

� Podzemní podlaží – úroveň podlahy je níže než 800 mm pod 
nejvyšší úrovní terénu v pásu širokém 5 m po obvodu domu.

� Nadzemní podlaží – každé, které má úroveň podlahy výše 
nebo rovno 800 mm pod úrovní přilehlého terénu.

1 .NP je obvykle přiřazena úroveň relativní 0,000
např. : l.PP -3,000 2.NP +3,000
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�Podkroví — střešní prostor nebo jeho část stavebně vymezený 
střešní konstrukcí a dalšími konstrukcemi určená k účelovému využití
(byt, ateliér). 

� Půda — vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími 
konstrukcemi, stavebně nevyužitý prostor .

�Konstruk ční výška — svislá vzdálenost úrovní vymezujících 
následná podlaží.

� Světlá výška — svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy 
a spodní úrovní stropu téhož podlaží.

�Obytná místnost – je určena k trvalému pobytu osob a má min 
podlahovou plochu 8m2 , nebo 16m2 pokud tvoří byt jediná místnost.

�Příslušenství bytu – součásti bytu sloužící pro zajištění osobní
hygieny, vaření, komunikace atd.

Rozdělení budovy na hlavní konstruk ční části
1.Základy – funkce:
nosné konstrukce, které přenášejí zatížení, od ostatních na ně
působících  konstrukcí, do základové půdy.

2. Svislé nosné konstrukce - funkce :
-statické – přenášejí veškeré zatížení,

-Ochrana proti povětrnosti, teplu chladu, dešti, Izolační vlastnosti,

-osvětlení, architektonický výraz.
3.Vodorovné nosné konstrukce – funkce:

-přenášejí zatížení stálé a nahodilé do svislých kcí,

-tepelná, zvuková izolace, architektonický výraz, odolnost proti ohni.

4.Konstrukce spojující r ůzné úrovn ě – funkce:

- umožňuje komunikační spojení mezi různými výškovými úrovněmi

5.Střešní konstrukce – funkce:

-ukončuje stavební kci,

-chrání objekt před nepříznivými vlivy,

-architektonický výraz.

ZpZpůůsob zakreslovsob zakreslov áánníí
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Zakreslování objektu a podlaží

�Půdorys — Zobrazuje se jako pravoúhlý průmět myšleného 
vodorovného řezu objektem na půdorysnu. 
Rovina myšleného vodorovného řezu se vede tak, aby se zřetelně
zobrazily všechny konstrukce v charakteristickém tvaru, velikosti a poloze. 
Je nutno zachytit provozní závislosti (okna, dveře, niky) 
Je-li třeba, zalamuje se rovina myšleného vodorovného řezu tak, aby 
zobrazila potřebné části objektu. 

�Rovina myšleného vodorovného řezu pro zobrazení podlaží se
vede asi ve 1/3 výšky zobrazovaného podlaží. Půdorysy jednotlivých 
podlaží se označí relativní výškovou kótou vztaženou k 0,000. V prostoru 
schodiště se tento pomyslný řez zalomí tak, že protíná schodišťové
rameno ve 2/3 výšky podlaží. 

� Svislý řez - se zobrazuje jako průmět myšleného svislého řezu na 
nárysnu. Svislý řez vedeme objektem tak, aby se zřetelně zobrazily 
důležité konstrukce nebo části objektu. Rovinu řezu vedeme obvykle 
schodištěm.

TechnickTechnickáá legislativalegislativa
ZZáákon kon čč.183/2006 Sb. O .183/2006 Sb. O úúzemnzemníím plm pláánovnováánníí a a 
stavebnstavebníím m řřáádu (tzv. Stavebndu (tzv. Stavebníí zzáákon)kon)
SouvisejSouvisejííccíí (prov(prováádděěccíí) vyhl) vyhlášášky:ky:
čč. 498/2006 Sb. O autorizovaných inspektorech. 498/2006 Sb. O autorizovaných inspektorech
čč. 499/2006 Sb. O . 499/2006 Sb. O dokumenatcidokumenatci stavebstaveb
čč. 500/2006 Sb. O . 500/2006 Sb. O úúzz..analytanalyt..podklpodkl.,.,úúzz.pl.pláán.dok. a zpn.dok. a způůsobu sobu 
plpláán.n.ččinnostinnostíí
čč. 501/2006 Sb. O obecných po. 501/2006 Sb. O obecných požžadavcadavcíích na vyuch na využžíívváánníí
úúzemzemíí
čč. 502/2006 Sb. Zm. 502/2006 Sb. Změěna Vyhlna Vyhlášášky MMR ky MMR čč.137/1998 Sb..137/1998 Sb.
čč. 503/2006 Sb. O podrob.. 503/2006 Sb. O podrob.úúpravpravěě ÚÚŘŘ, , veveřřejnoprejnopráávv.smlouvy .smlouvy 
a a úúzz..opatopatřř..
čč. 526/2006 Sb., kterou se prov. 526/2006 Sb., kterou se provááddíí nněěkk.ustanoven.ustanoveníí SZ ve SZ ve 
vvěěci stav.ci stav.řřáádudu
čč. 137/1998 Sb. O obecných . 137/1998 Sb. O obecných techtech.po.požžadavcadavcíích na výstavbuch na výstavbu

StavebnStavebníí zzáákon kon čč.183/2006 Sb..183/2006 Sb.
ZZáásady upravujsady upravujííccíí efektivnost výkonu veefektivnost výkonu veřřejnejnéé sprspráávy:vy:

ZZáásada zjednodusada zjednoduššených postupených postupůů (nap(napřř. u jednoduchých staveb . u jednoduchých staveb 
slusluččovat ovat ÚÚŘŘ a Sa SŘŘ))

ZZáásada sousada souččinnosti s dotinnosti s dotččenými orgenými orgáány ny (dot(dotččenenéé orgorgáány budou ny budou 
vydvydáávat tzv. vat tzv. „„zzáávaznvaznáá stanoviskastanoviska““ jako podklad pro pjako podklad pro přřííslusluššnnáá rozhodnutrozhodnutíí
dle SZ)dle SZ)

ZZáásada kontinuity stanovisek sada kontinuity stanovisek (dot(dotččenenéé orgorgáány jsou vny jsou váázzáány svým ny svým 
stanoviskem v pstanoviskem v přředchozedchozíí etapetapěě řříízenzeníí))

ZZáásada koordinovansada koordinovanéého stanoviska ho stanoviska (stanovisko zahrnuje (stanovisko zahrnuje 
popožžadavky na ochranu vadavky na ochranu vššech veech veřřejných zejných záájmjmůů, kter, kteréé hháájjíí))
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ZZáákladnkladníí pojmypojmy
ZmZměěny v ny v úúzemzemíí –– zmzměěna vyuna využžititíí nebo prostorovnebo prostorovéého uspoho uspořřááddáánníí

StavebnStavebn íí pozemekpozemek –– pozemek vymezený a urpozemek vymezený a urččený k umený k umííststěěnníí
stavby stavby ÚÚR nebo RPR nebo RP

ZastavZastav ěěný stav.pozemekný stav.pozemek –– pozemek evidovaný k katastru pozemek evidovaný k katastru 
nemovitostnemovitostíí tvotvořřííccíí souvislý celek s obyt. nebo souvislý celek s obyt. nebo hosphosp. budovami. budovami

ZastavZastav ěěnnéé úúzemzemíí –– úúzemzemíí vymezenvymezenéé ÚÚP (zastav.P (zastav.úúzz.obce).obce)

Nezastavitelný pozemekNezastavitelný pozemek –– pozemek,který nelze na pozemek,který nelze na úúzemzemíí
obce zastavobce zastavěět t 

NezastavNezastav ěěnnéé úúzemzemíí –– pozemky nezahrnutpozemky nezahrnutéé do zastav. do zastav. úúzemzemíí

PlochaPlocha –– ččáást st úúzemzemíí s vymezeným s vymezeným úúččelemelem

Plocha Plocha nadmnadm íístnstn ííhoho (republikov(republikov éého) významuho) významu –– plocha plocha 
ovlilvovlilvňňujujííccíí úúzemzemíí vvííce obcce obcíí

KoridorKoridor –– plocha vymezenplocha vymezenáá v v ÚÚP pro P pro doprdopr.a .a techtech.infrastrukturu.infrastrukturu

ZastavitelnZastaviteln áá plochaplocha –– plocha urplocha urččenenáá k zastavk zastavěěnníí v v ÚÚPP

VeVeřřejnejn áá infrastrukturainfrastruktura –– pozemky, stavby a zapozemky, stavby a zařříízenzeníí, a to:, a to:
-- dopravndopravníí infrastrukturainfrastruktura

-- technicktechnickáá infrastrukturainfrastruktura

-- obobččanskanskéé vybavenvybaveníí

-- veveřřejnejnéé prostranstvprostranstvíí

VeVeřřejnejněě prospprosp ěěššnnáá stavbastavba –– stavba pro stavba pro veveřř..infrastinfrast.vymez. v .vymez. v ÚÚPP

ÚÚzemnzemněě plpl áánovacnovac íí dokumentacedokumentace
1. 1. zzáásady sady úúzemnzemníího rozvojeho rozvoje

2. 2. úúzemnzemníí plpláánn

3. 3. regularegulaččnníí plpláánn

PoPořřizovatelizovatel –– obecnobecníí úúřřad, krajský ad, krajský úúřřad. MMR a MOad. MMR a MO

StavebnStavebn íí podnikatelpodnikatel –– osoba oprosoba opráávnvněěnnáá k provk prováádděěnníí stav.nebo stav.nebo 
montmontáážž.prac.pracíí –– nutnnutnéé opropráávnvněěnníí dle zvldle zvlášáštntníích pch přředpisedpisůů

StavebnStavebn ííkk –– zpravidla investor a objednatel stavbyzpravidla investor a objednatel stavby

StavebnStavebn íí dozordozor –– odborný dozor nad provodborný dozor nad prováádděěnníím stavby svm stavby svéépomocpomocíí

ObecnObecn éé popožžadavky na výstavbuadavky na výstavbu –– dle dle VyhlVyhl.137/1998 Sb..137/1998 Sb.

StavbaStavba –– vevešškerkeráá stavebnstavebníí ddíílala

DoDoččasnasn áá stavbastavba –– stavba s omezenou dobou trvstavba s omezenou dobou trváánníí

ZmZměěna dokonna dokon ččenenéé stavbystavby jeje
a) a) nnáástavbastavba, kterou se stavba zvy, kterou se stavba zvyššujeuje

b) b) ppřříístavbastavba, kterou se stavba roz, kterou se stavba rozššiiřřuje a je vzuje a je vzáájemnjemněě propojena s propojena s 
dosavadndosavadníí stavboustavbou

c) c) stavebnstavebníí úúpravaprava, p, přři kteri kteréé se zachovse zachováávváá vnvněějjšíší ohraniohraniččeneníí

TerTeréénnnn íí úúpravaprava –– zemnzemníí prprááce a zmce a změěny terny teréénu, pnu, přři kterých se i kterých se 
podstatnpodstatněě mměěnníí vzhled nebo odtokovvzhled nebo odtokovéé pompoměěryry

ZaZařříízenzeníí stavenistaveni ššttěě –– informainformaččnníí nebo reklamnnebo reklamníí panel, deska apod. panel, deska apod. 
do celkovdo celkovéé plochy menplochy menšíší nenežž 8 m8 m22

StaveniStaveni ššttěě –– mmíísto, kde se provsto, kde se provááddíí stavba nebo udrstavba nebo udržžovacovacíí prprááce ce ––
zahrnuje stavebnzahrnuje stavebníí pozemek v rozsahu vymezenpozemek v rozsahu vymezenéém Sm SÚÚ

ÚÚdrdr žžba stavbyba stavby –– prprááce zabezpece zabezpeččujujííccíí jejjejíí dobrý stavebndobrý stavebníí stav tak, stav tak, 
aby nedochaby nedocháázelo ke znehodnocenzelo ke znehodnoceníí stavby stavby 
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ÚÚzemnzemníí plpláánovnováánníí
ÚÚzemnzemněě plpláánovacnovacíí informaceinformace

NNáástroje stroje úúzemnzemníího plho pláánovnováánníí

ÚÚzemnzemněě plpláánovacnovacíí dokumentace dokumentace 

ÚÚzemnzemníí rozhodovrozhodováánníí::
-- regularegulaččnníí plpláán (v n (v zastzast..úúzemzemíí nahrazuje nahrazuje ÚÚR)R)

-- úúzemnzemníí rozhodovrozhodováánníí (pln(plnéé ÚÚR)R)

-- zjednoduzjednoduššenenéé úúzemnzemníí řříízenzeníí (vyd(vydáánníí ÚÚR bez R bez ÚÚŘŘ))

-- úúzemnzemníí souhlas souhlas –– u tzv. u tzv. bezkonfliknbezkonfliknííchch stavebstaveb

-- nenneníí vyvyžžadovadovááno ani rozhodnutno ani rozhodnutíí o o úúmmííststěěnníí stavby ani stavby ani úúzemnzemníí souhlassouhlas

-- úúzemnzemněě plpláánovacnovacíí informace informace –– napnapřř. u jednoduchých staveb. u jednoduchých staveb

RozhodnutRozhodnutíí o zmo změěnněě stavby a o zmstavby a o změěnněě vlivu stavby na vlivu stavby na 
vyuvyužžititíí úúzemzemíí –– nnáástavby, pstavby, přříístavby, zpstavby, způůsob vyusob využžíívváánníí (nen(neníí ttřřeba u eba u 
stavebnstavebníí úúprav a udrprav a udržžovacovacíích pracch pracíí))

StavebnStavebníí řřáádd
Bez stavebnBez stavebníího povolenho povoleníí i  ohli  ohlášášeneníí –– viz viz §§ 103103

OhlOhlášášeneníí –– souhlas Ssouhlas SÚÚ (lh(lhůůta 40 dnta 40 dnůů))
–– tzv. jednoduchtzv. jednoduchéé stavby viz stavby viz §§ 103103--107107

StavebnStavebníí řříízenzeníí
-- klasickklasickéé §§ 109109--116116

-- zkrzkráácencenéé §§ 117 117 –– vyuvyužžititíí sluslužžeb autorizovaneb autorizovanéého inspektoraho inspektora

ZmZměěna stavby pna stavby přřed dokoned dokonččeneníímm

UUžžíívváánníí dokondokonččenenéé stavbystavby
-- oznoznáámenmeníí SSÚÚ (nutno 30 dn(nutno 30 dníí ppřřed zapoed započčetetíím um užžíívváánníí))

-- kolaudakolaudaččnníí souhlas (vydsouhlas (vydáán na zn na záákladkladěě zzáávvěěrereččnnéé kontrolnkontrolníí prohlprohlíídky)dky)

KontrolnKontrolníí prohlprohlíídkydky
-- stavebnstavebnííkk

-- stavbyvedoucstavbyvedoucíí -- stavebnstavebníí dendeníík (jednoduchý zk (jednoduchý zááznam o stavbznam o stavběě))

-- projektantprojektant

VybranVybranéé ččinnosti ve výstavbinnosti ve výstavběě -- projektovprojektováá ččinnost ve výstavbinnost ve výstavběě

-- provprováádděěnníí stavebstaveb

Normy a jejich aplikace

�Soubor dohod, kritérií a specifikací , sloužících k zajištění
vyhovujícího účelu daného materiálu, výrobku, postupu nebo služby. 
Rozumíme pod nimi kvalifikovaná doporu čení nikoli příkazy. 

�Jejich používání je nezávazné (až na některé výjimky), avšak 
všestranně výhodné. Jejich závaznost je nezbytné ošetřit smluvně. 
Veřejnoprávní instituce mohou vyžadovat povinné používání
norem,zejména u veřejných zakázek. 

�Od 1.1.2000 jsou ČSN obecně platným nezávazným technickým 
dokumentem,  jejichž jednotlivá ustanovení nebo normové hodnoty se 
stávají závaznými na základě příslušného zákona nebo vyhlášky.
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Příklad ozna čení normy
1.- České technické normy — např. ČSN 73 05 40
ČSN je zákonem chráněné označení — vydávají se pro jednotlivé obory a 
jsou skupinově číslovány (tj. šestimístné číslo). 
První dvojčíslí—označuje obor (třídu) např.: 
72 — stavební materiály a výrobky,
73 a 74 — navrhování, provádění a zkoušení staveb, 
75 — vodárenství a kanalizace 
Druhé dvojčíslí — skupina —05 — stavební fyzika, 19 - střechy
Třetí dvojčíslí — pořadové číslo ve skupin ě či podskupina —40 —
tepelná technika.

Norma jako jednotný dorozumívací prostředek se vztahuje i na 
mezinárodní spoluprácí. Proto český normalizační institut přejímá
mezinárodní a evropské normy bez jakýchkoli změn. 

2. — Mezinárodní technická norma — ISO - (Mezinárodní organizace 
pro normalizaci - International for Standardization) 

3. — Evropské normy — EN — tyto normy vydává Evropská komise pro 
normalizaci CEN pro EU — např. převzatá ČSN EN 1934 — Tepelné
chování budov 

Modulová koordinace

Modulová koordinace = rozm ěrové sjednocení
- zajišťuje soulad mezi rozměry objektu a rozměry stavebních prvků
pomocí dohodnutých rozměrových jednotek — MODULU. 
Tedy chceme docílit toho, aby výrobky, dílce, prvky  byly vzájemn ě
sestavitelné i zam ěnitelné.

Pravidla pro modulovou koordinaci rozměrů stanovuje ČSN 73 0005-
Modulová koordinace ve výstavb ě. 

-Základní modul M 100 mm.

Pro stanoveni všech konstrukčních částí budov nestačí pouze základní
modul. Proto se užívají i moduly odvozené: 

- Zvětšené moduly — 6000 mm, 3 000 mm, 500mm, 200mm, 600mm, 
300mm. 
- Zmenšené (zlomkové) moduly — 50 mm, 20 mm, 10 mm 
5 mm, 2 mm, 1 mm 
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Použití modul ů
-Základní modul (l00 mm) a zlomkový modul (50 mm) se používá pro 
koordinační rozměry průřezů stavebních prvků (sloupů, stěn, trámů, 
desek,atd.). 
- Zvětšený modul se používají pro půdorysné vztažné rozměry, tj. 
(stěn sloupů, pilířů atd). 
-Ostatní zmenšené moduly se používají pro stanovení tloušťky 
tenkostěnných prvků. 

Základní vztahy rozm ěrové koordinace (sjednocení): 
Nepřesnosti při výstavbě objektu, výrobě prvků (např. cihel) vedou ke 
vzniku odchylek (výrobních, vytyčovacích a montážních) od základního 
rozměru. 
Přiřazením těchto mezních odchylek k základnímu prostoru vzniká
idealizovaný koordinační (sjednocený) prostor, který musí být v 
souladu s příslušnou modulovou soustavou umožňující zpracování
projektu ve vazbě na modulovou koordinaci rozměrů prvků. 

Rozměrová koordinace je základem pro kótování v projektové
dokumentaci — kótujeme v koordina čních rozm ěrech (dříve 
skladebné rozměry) ne v základních (dříve výrobních) rozměrech. 
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Např. plná pálená cihla :
základním rozměru: hxbxl = 140x65x290 mm 
koordinační rozměr:hxbxl = 150x75x300 mm 

Ve výkresech se nám objeví přímky, ke kterým budeme vztahovat koordinační
modulový rozměr prvku (stropu či stěny, sloupu). Tyto přímky se nazývají vztažné
přímky a v půdorysném řezu nám charakterizují polohu svislé vztažné roviny 
(např. uložení stropu na stěně).


