Připravil: Ing. Jitka Čechová
Předmět: VOB
Výrobní objekty

ZAČLENĚNÍ OBJEKTŮ DO ÚZEMÍ
NÁVAZNOST OBJEKTŮ NA VNĚJŠÍ PLOCHY

OBECNÉ POŽADAVKY NA
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
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STAVEBNÍ DÍLO a využívání území
Stavební dílo musí splňovat celou řadu DISPOZIČNÍCH,
BEZPEČNOSTNÍCH, POŽÁRNÍCH, TECHNICKÝCH A JINÝCH
POŽADAVKŮ, které je potřeba vzájemně sladit, aby dílo bylo
schopné bezproblémového a hospodárného provozu.

PROBLEMATIKA UMISŤOVÁNÍ STAVEB DO ÚZEMÍ:
 výškové a polohové osazování objektu do terénu,
 stavební situace,
 orientace objektu ke světovým stranám, konfiguraci terénu a
inženýrským sítím,
 poloha objektů ve vztahu ke komunikacím i okolní zástavbě,
terénní úpravy,
 vzájemné odstupy staveb
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CO POVAŽUJEME ZA STAVBU?
STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 Sb. - § 2 odst. (3)
definuje:
• Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
• Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí
dobu jejího trvání.
• Za stavbu se považuje také VÝROBEK PLNÍCÍ FUNKCI
STAVBY.
• Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
• Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím
podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby - § 2
odst. (4)
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POLOHOVÉ OSAZOVÁNÍ OBJEKTU
 Zakreslení navrhované stavby do situace stávající
zástavby (POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN)
 Pozemek musí zejména polohou, tvarem i velikostí
umožňovat navrhovanou stavbu nejenom provést,
ale také bezpečně užívat. Rozhodující jsou také
základové poměry.
 Pokud stavební pozemek zasahuje do
OCHRANNÝCH PÁSEM, musí stavba splňovat
všechny podmínky dotčených ochranných pásem
 Nutno zachovat a chránit na nezastavěných
plochách pozemků zeleň
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OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
OBECNÁ DEFINICE OCHRANNÉHO PÁSMA:
• Vymezená plocha obklopující ochraňovanou nemovitost,
strom, přírodní útvar nebo území.
• V ochranném pásmu se podle povahy ochrany některá činnost
zakazuje (např. stavění, těžba, hnojení), případně i nařizuje
(např. kosení trávy, odstraňování náletů).
• Pruh území ve stanovené šíři od vnějšího okraje inženýrské sítě,
sloužící k tomu, aby nebyl ohrožován provoz technických
zařízení, příp. aby tato zařízení neohrožovala své okolí.
• Před započetím stavebních činností v ochranném pásmu se
musí jasně vyznačit hranice ochranného pásma a zejména
zemní práce provádět tak, aby vedení nebylo poškozeno.
• Ochranná pásma jsou vymezena zákonem, nebo je stanovují
orgány územního plánování.
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OCHRANNÁ PÁSMA
FUNKCE ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU je podle
stavebního zákona dvojí (§ 83 odst. 2)

- ochrana stavby, zařízení nebo pozemku před negativními vlivy
jejich okolí,
- ochrana okolí této stavby (zařízení nebo pozemku) před jejími
vlastními negativními účinky (čímž se rozumí negativní účinky
např. provozu stavby z hlediska hluku, zápachu apod.).
ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH
Je povinností projektanta zahrnout údaje o ochranných
pásmech do jednotlivých příslušných stupňů dokumentace
Stavby v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy
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OCHRANNÁ PÁSMA
EVIDENCE ochranných pásem v daném území – podklady
pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí
územně analytických podkladů
§ 26 SZ, vyhláška 500/2006 Sb. § 4 a 5.
Zmiňuje OCHRANNÁ PÁSMA (Serafín, Sláčal, 2009):

 památkové rezervace, památkové zóny, nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památky
UNESCO,
 národního parku, národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky,
památného stromu,
 vodního zdroje povrchové, resp. Podzemní vody,
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody,
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OCHRANNÁ PÁSMA
 technologického objektu zásobování vodou, vodovodní sítě,
technologického objektu odvádění a čištění odpadních vod, sítě
kanalizačních stok,
 výrobny elektřiny, elektrické stanice, nadzemního a
podzemního vedení elektrizační soustavy, technologického
objektu zásobování plynem, vedení plynovodu,
technologického objektu zásobování teplem, teplovodu,
 technologického objektu zásobování jinými produkty, ropovodu,
produktovou
 elektonického komunikačního zařízení, komunikačního vedení,
 skládky, spalovny, zařízení na odstranění nebezpečného
odpadu
 dálnice, rychlostní silnice a silnice I., II., a III. třídy,
 letiště, letecké stavby,
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OCHRANNÁ PÁSMA
 železniční dráhy státní a regionální, vlečky, lanové dráhy,
speciální dráhy, tramvajové dráhy, trolejbusové dráhy,
 objektu důležitého pro obranu státu,
 hřbitova, krematoria, aj.
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ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY
UMÍSŤOVÁNÍ BUDOV DO ÚZEMÍ
Podle ČSN 73 4301 – čl. 4.1 je nutno při umísťování objektů
do území respektovat zejména:
• vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území
• vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby,
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
• ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení
a ubytování,
• ČSN 73 6056 – Odstavné parkovací plochy silničních vozidel,
• ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací,
• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
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OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ
 ochranné zábradlí se zřizuje u všech
pochůzných ploch, kde hrozí nebezpečí
pádu osob,
 podmínky pro úpravu zábradlí stanovuje ČSN
74 3305 – OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ,
 NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VÝŠKA ZÁBRADLÍ
včetně madla je stanovena v závislosti na
hloubce volného prostoru
ČSN 73 4301 čl. 5.1.3.4
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OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ
Předepsané výšky zábradlí
dle norem ČSN 73 4301 a
ČSN 74 3305 v závislosti na
hloubce volného prostoru

VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm
včetně madla tehdy, pokud je
hloubka volného prostoru
maximálně 3 m
ČSN 73 4301 čl. 5.1.3.4

Snížená výška
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OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ
Předepsané výšky zábradlí
dle norem ČSN 73 4301 a
ČSN 74 3305 v závislosti na
hloubce volného prostoru
ČSN 73 4301 čl. 5.1.3.4

VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 mm
včetně madla tehdy, kdy není
předepsaná větší nebo
dovolená snížená výška

Základní výška
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OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ
Předepsané výšky zábradlí dle norem
ČSN 73 4301 a ČSN 74 3305 v
závislosti na hloubce volného prostoru
ČSN 73 4301 čl. 5.1.3.4

výška zábradlí 1100 mm pokud je
hloubka volného prostoru větší jako
12 m,
nebo pochůzná plocha se ve
vzdálenosti menší jako 1 m svažuje k
volnému okraji sklonem větším jako
10 % nebo stupňovitě

Zvýšená
výška
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OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ
Předepsané výšky zábradlí
dle norem ČSN 73 4301 a
ČSN 74 3305 v závislosti na
hloubce volného prostoru
ČSN 73 4301 čl. 5.1.3.4

VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1200 mm
včetně madla tehdy, pokud je
hloubka volného prostoru větší
jako 30 m

Zvláštní výška
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PODCHODNÁ VÝŠKA
A co PODCHODNÁ
VÝŠKA u vstupu do
objektu?
Minimální
podchodná výška
(kdekoliv se
pohybuje člověk)
musí být 2100 mm

NENÍ
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VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDOVY
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBYTNÉ
BUDOVY
=
STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ
NADMOŘSKÉ VÝŠKY PODLAHY 1.
podlaží
(např. 0,000 = 260,325 m n. m.)
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VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDOVY
JE NUTNO ZEJMÉNA DODRŽET:


objem výkopů by se měl přibližně rovnat objemu
násypů (případně by měl být trochu větší),



možnost napojit domovní kanalizaci do veřejné
kanalizační sítě,



venkovní vyrovnávací schodiště (z upraveného terénu
do 1. podlaží) by nemělo být vyšší jako 1,2 m (výškové
vyrovnání lze řešit i ve vnitřním prostoru budovy)



venkovní vzhled objektu by měl být v souladu s okolní
výstavbou



při návrhu bytových staveb dodržet požadavky normy
ČSN 73 4301
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POSTUP PŘI VÝŠKOVÉM OSAZENÍ
DOMU - nepodsklepeného
 Je nutné využít konkrétního terénu tak, aby následné
terénní úpravy byly co nejmenší
 Do polohopisného a výškopisného plánu zakreslit obrys
řešeného objektu
 V rozích domu určit výšky původního terénu - PT
(interpolací mezi dvěma sousedními vrstevnicemi) na 2
desetinná místa, výšky se kótují na 3 desetinná místa
 Zakreslení sklopených řezů původního terénu vnějšími
líci objektu, vynáší se pomocí srovnávací roviny
 Výpočet průměrné výšky PT (u objektů pro bydlení ve
vzdálenosti 5 m od obvodové stěny s okny a 1 m od stěny
bez osvětlovacího otvoru)
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POSTUP PŘI VÝŠKOVÉM OSAZENÍ
DOMU - nepodsklepeného
• Tato vypočtená průměrná nadmořská výška tvoří
upravený terén – UT
• STANOVENÍ VÝŠKY 1. PODLAŽÍ, označujeme výškou
0,000, dle ČSN 73 4301:
• úroveň podlahy obytných místností byla nejméně
150 mm nad nejvyšší úrovní přilehlého UT nebo terasy
na terénu v pásmu širokém 5 m od obvodové stěny
s osvětlovacím otvorem a 1m od obvodové stěny bez
osvětlovacího otvoru
• nejméně 500 mm nad hladinou podzemní vody,
• nadzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její
převažující části výše nebo rovno 0,8 m pod nejvyšší
úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu
domu
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POSTUP PŘI VÝŠKOVÉM OSAZENÍ
DOMU - nepodsklepeného
• Kolem domu provedeme terénní úpravy
• Výšky v řezech se doporučuje vynášet v měřítku větším, než
délkové rozměry v půdorysu
• Půdorys v měřítku 1:200, terénní řezy v měřítku 1:100
• U budov částečně podsklepených nebo zcela
podsklepených postup obdobný, určení úrovně 1. NP s
ohledem na:
- bilanci hrubých zemních prací (porovnání násypů
a výkopů ze sklopených řezů)
- zohlednění přímého osvětlení a větrání
podzemního podlaží
- možnost napojení domovní kanalizace do veřejné
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TERÉNNÍ ÚPRAVY
POSTUP A ZAKRESLENÍ DO STAVEBNÍ SITUACE
•

Upravit terén tak, aby srážkové vody byly odvedeny
směrem od objektu

•

Svahování zeminy v rostlé nebo v nasypané zemině
(při osazování objektu ve svažitém území)

•

Zajištění stability svahu

•

ČSN 73 0035, ČSN 73 1001 – uvedeny maximální
hodnoty úhlu vnitřního tření jednotlivých zemin

•

Zakreslování terénních úprav podle ČSN 01 3420,
výkresy pozemních staveb
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STAVEBNÍ SITUACE
STAVEBNÍ SITUACE MUSÍ ZAHRNOVAT
ZEJMÉNA:
 POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ
DOMU

 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 KOMUNIKACE
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ZOBRAZENÍ SITUACE v prostoru
Ukázka z DP Horáček Jiří, 2014
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ZOBRAZENÍ SITUACE v prostoru
Členění dopravního prostoru

Stavebně konstrukční detaily v obraze, 2005
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STAVEBNÍ SITUACE
VÝKRES STAVEBNÍ SITUACE
•
•
•
•
•
•
•
•

Měřítko výkresu situace se volí dle velikosti pozemku a
objektu, složitosti apod.
Značí se světové strany
Značí se směr a uvádí se četnost převládajících větrů
Vrstevnice a výškové body
Vyznačení provedených průzkumů staveniště jako sondy,
hladina podzemní vody, poddolované území aj.
Vyznačení pevných bodů a polygonových sítí
Zakreslení stávajících pozemních objektů s označením
chráněných objektů
Zakreslení inženýrských objektů
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STAVEBNÍ SITUACE
VÝKRES STAVEBNÍ SITUACE
•

•
•
•

•
•

Zakreslení nového zastavění pozemku včetně napojení na
pozemní i inženýrské objekty. U sítí a přípojek nutno odlišit
stávající a nové, případně přeložky
Uvést základní rozměry nových objektů a jejich polohy na
pozemku vzhledem k polohovým a výškovým bodům apod.
Hranice sousedních pozemků, oplocení
Vyznačit dopravní a pěší komunikace, parky, hřiště, zeleň,
drobnou architekturu aj.
Označit a uvést výšky PT, UT, 1. NP
Vyznačit vstupy do objektu, vjezdy na pozemek a napojení
nové komunikace
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STAVEBNÍ SITUACE
VÝKRES STAVEBNÍ SITUACE
•
•
•
•

•

Vyznačení ochranných pásem a bezpečnostních vzdáleností
Pozemky, čísla parcel, popisná čísla, jména a adresy
majitelů sousedních pozemků
Legendy nových objektů včetně zastavěných a
nezastavěných ploch a procenta zastavění
Nad rohovým razítkem se uvede hodnota 0, 000, příslušný
systém použitý při zpracování mapových podkladů pro
dokumentaci
Uvést hluková pásma (dopravní, železniční , letecké)
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STAVEBNÍ SITUACE
VÝKRES STAVEBNÍ SITUACE
Kreslí se:

•
•
•
•

JEDNOBAREVNĚ: stávající i nový stav černě
DVOUBAREVNĚ: stávající stav černě, navrhovaný stav
červeně
TŘÍBAREVNĚ: polohopis černě, výškopis hnědě, nový
stav červeně
VÍCEBAREVNĚ: polohopis a výškopis černě (případně
černě a hnědě), nové inženýrské sítě a jejich zařízení
barevně, zeleň a porosty sytě zeleně, navržený stav
červeně
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STAVEBNÍ SITUACE
VÝKRES STAVEBNÍ SITUACE
Ve cvičení bude provedena ukázka stavebních situací s
požadovaným označením, popisem a značením
inženýrských sítí, oplocení aj., např.:
•
•
•
•
•
•

Výkresy situací výrobních objektů
Situační výkresy bytových domů a rodinných domů
Výkresy situací obchodních center, knihoven, kin apod.
Situační výkresy sportovišť, škol, parků apod.
Výkresy situací zemědělských staveb
Situační výkresy další
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UMÍSŤOVÁNÍ BUDOV DO ÚZEMÍ
Příklad situačního plánu umístění objektů
LEGENDA
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ZASTAVĚNÁ PLOCHA POZEMKU
• Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se ve svých ustanoveních významně opírá o
pojem ZASTAVĚNÁ PLOCHA STAVBY
• Tento pojem je definován v §2 odst. (7).
• Do doby novelizace SZ zákonem č. 350/2012 Sb.
neobsahoval vymezení tohoto pojmu.

DEFINICE ZASTAVĚNÉ PLOCHY POZEMKU:
• je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb
• zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená
pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí
všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny
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Zastavěná plocha podle ČSN 73 4055
ČSN 73 4055 - VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO
PROSTORU objektů PS, 1963
• Zastavěná plocha je plocha půdorysného řezu vymezeného
vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku
(budovy, podlaží nebo jejich části);
• V 1. podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou,
přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají.
• U objektů nezakrytých nebo poloodkrytých je zastavěná
plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci
svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.
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VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB
VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB MUSÍ
SPLŇOVAT POŽADAVKY










urbanistické,
architektonické,
životního prostředí,
hygienické,
veterinární,
ochrany povrchových a podzemních vod,
státní památkové péče,
požární ochrany,
Vyhláška 501/2006 Sb. - § 25, odst. (1)
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VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB
VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB MUSÍ SPLŇOVAT
POŽADAVKY








bezpečnosti,
civilní ochrany,
prevence závažných havárií,
požadavky na denní osvětlení a oslunění,
požadavky na zachování kvality prostředí
odstupy musí dále umožňovat údržbu
staveb a užívání prostoru mezi stavbami
pro technická či jiná vybavení a činnosti,
například technickou infrastrukturu.
Vyhláška 501/2006 Sb. - § 25, odst. (1)
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VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB
 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na
nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy
obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od
hranic pozemků a okraje vozovky pozemní
komunikace.
Vyhláška 501/2006 Sb. - § 25, odst. (8)
 Vyhláška č. 501/2006 Sb. - výjimky za podmínek
stanovených v § 169 SZ: výjimka je možná mimo
jiné z ustanovení § 25 odst. 2 až 7
Vyhláška 501/2006 Sb. - § 26
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OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Boční jednostranný

Kombinovaný

Druhotný
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OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY
KVALITATIVNÍ KRITÉRIA osvětlení
 ROVNOMĚRNOST DENNÍHO OSVĚTLENÍ
 ROZLOŽENÍ SVĚTELNÉHO TOKU
 ROZLOŽENÍ JASU PLOCH V ZORNÉM
POLI
 ZÁBRANA OSLNĚNÍ
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POŽADAVKY NA DENNÍ OSVĚTLENÍ
 Jsou odstupňovány dle ZRAKOVÉ
OBTÍŽNOSTI
 Měřítkem je POMĚRNÁ POZOROVACÍ
VZDÁLENOST
 Podle poměrné pozorovací vzdálenosti jsou
zrakové činnosti rozděleny do 7- mi TŘÍD
ZRAKOVÉ ČINNOSTI
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POŽADAVKY NA DENNÍ OSVĚTLENÍ
Ukázka tříd ZRAKOVÉ ČINNOSTI 1 až 3 podle
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov
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Děkuji Vám za pozornost

