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Přehled dílů pozemní stavby 
 

Podzemní konstrukční elementy : 

▪   Zemní práce  …   Hrubé terénní úpravy; výkopy stavebních jam, šachet, rýh, a jejich 
pažení; násypy, odvodnění staveniště, závěrečné terénní a sadové úpravy. 

▪   Základy  …   Přenášejí zatížení z objektu do zeminy, případně na jiné podpory, nejčastěji 
ve formě základů plošných ( pásy, patky, desky ). 

▪   Přípojky na inženýrské sítě   …   Přípojky na vodovodní síť, kanalizační síť, silnoproud 
elektro, plynovod, dálkové vytápění ( parovod, horkovod ), sdělovací kabelové rozvody            
( optické, slaboproudé ), apod. 

 

Prvotní konstruk ční elementy …                                                                                                       
tvoří soubor hlavních nosných konstrukcí nad úrovní nejnižší podlahy : 

▪   Svislé nosné konstrukce   …   Stěny, sloupy nebo pilíře … tvoří hlavní součást 
konstrukčního systému vícepodlažních budov, přenášejí svislé zatížení a u stěnových systémů 
také zajišťují ochranu vnitřního prostředí budovy před povětrnostními vlivy. 

▪   Vodorovné konstrukce   …   Stropy rozdělují budovu na jednotlivá podlaží a spolu 
s průvlaky nebo překlady přenášejí zatížení do svislých podpor, obdobně jako nosné desky 
balkonů, lodžií, říms a markýz. 

▪   Schodiště a rampy   …   Spojují různé úrovně uvnitř nebo mimo budovy ve formě 
šikmých nosných konstrukcí, přenášejících zatížením nosného systému objektu. 

▪   Střechy   …   Ochranná konstrukce před nepříznivými vlivy povětrnosti, mohou buď 
budovu ukončovat, nebo vytvářet spolu se základy celý objekt – oblouková rámová kce. 
 

Druhotné konstrukční elementy : 

▪   Obvodové pláště   …   Ochranná konstrukce izolačního charakteru, odděluje vnitřní                 
a vnější prostředí budovy u skeletových a halových konstrukčních systémů. 

▪   Příčky   …   Zpravidla nenosné svislé konstrukce, rozdělující vnitřek budovy                              
na jednotlivé účelově vymezené prostory a místnosti. 

▪   Otvory   …   Okna, dveře, vrata, světlíky, výkladce … umožňují osvětlení, větrání, 
případně vzájemné propojení různých prostorů a navíc mají velmi často důležitou roli 
v architektonickém ztvárnění průčelí budovy. 

▪   Podlahy   …   Vyrovnávají výškové tolerance konstrukcí a dotvářejí vnitřní prostory 
nezbytnými funkčními vlastnostmi – vzhled, útlum kročejového hluku, ochrana proti skluzu. 

▪   Povrchové úpravy   …   Chrání konstrukce proti nejrůznějším nepříznivým vlivům, 
zlepšují výtvarný vzhled budovy a zdůrazňují funkčnost daného objektu.  

▪   Komíny   …   Slouží k odvádění spalin od topných zdrojů do volného prostoru. 
  

Technická zařízení budov ( TZB )  +  Provozní soubory : 

▪   TZB   …   Zdravotní instalace, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, výtahy, různá 
slaboproudá zařízení – elektropožární signalizace, kabely optické, televizní, telefonní, apod.  

▪   Provozní soubory   …    Tepelné zdroje, výměníky tepla, klimatizační jednotky, 
trafostanice, servery, náhradní zdroje elektrického proudu, strojní vybavení pro výrobu … 


