
                                              Základní typy staveb 

Typy staveb mů ž�eme rožde� lit  podlů e ne�kolika hledisek , napr�. podle ža�kona č�. 183/2006 – viž

pr�í�loha Tabůlka drůhy staveb dle stavební�ho r�í�žení�.

                                              Podle druhu stavby:  ČSN 73 4301

stavby pro bydlení (rodinne�  domy, bytove�  domy, doč�asne�  bydlení�)

stavby pro rekreaci (čhaty, penžiony)

stavby občanské výstavby  (s�koly, sočia� lní� stavby, nemočniče, kina)

stavby průmylsové

stavby zemědělské

stavby speciální

 Rozdělení dle urbanistického typu:

                                                                           Rodinné domy

        izolované – vyůž� ití� vs�ečh sve�tovy�čh stran, soůkromí�

dvojdomek – 3 sve� tove�  strany, hospoda� rne� js� í� vyůž� ití�

řadové domy – 2 sve� tove�  strany, ekonomičke�

řetězové – pr�ečhod meži r�adovy�mi domy a dvojdomy

domy ve dvojnásobné řadě – není� pr�í�č�ne�  ve� tra�ní�, maly�  požemek, 1 sv. s.

čtyř domy – ekonomičke� , ale nemají� stejnoů hodonotů kvů li ke sve� tovy�m strana�m

atriové – obytne�  mí�stnosti obra� čene�  do vnitr�ní� žahrady

terasové – ve svaž� ite�m tere�nů

                                                                          Bytové domy

schodišťové – byty jsoů pr�í�stůpne�  sčh. Podesty nebo mežipodesty, V, Z

chodbové – byty jsoů pr�í�stůpne�  že společ�ne�  čhodby ůprostr�ed domů

pavlačové – byty pr�í�stůpne�  ž čhodby ůmí�ste�ne�  na dvorní� prů č�elí� domů

sendvičové – kombinače čhodbove�ho a sčhodis�ťove�ho

mezonetové domy – žvla� s�tní� drůh sendvič�ove�ho domů, 2 podlaž� í�
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                                                                        Občanské stavby

Hlavní dělení:

Základní občanská vybavenost:  jesle, MŠ. , ZŠ. , jí�delna se samoobslůhoů, prodejna se 

samoobslůhoů

Stavby vyššího občanského vybavení: administrativní� bůdovy, pos�ta, ždravotní� str�ediska, 

na�kůpní� čentra, kina, divadla, KD, sena� t, ambasa�dy, ministerstva, hotely, sportovní� žar�í�žení� 

– hr�is�te� , baže�ny, vy�stavis�te� , parkovis�te� .

Průmyslové stavby

jednoů� č�elove�

Budovy pro výrobu

Budovy pro uskladnéní

ví�čeů� č�elove�

jednopodlažní, vícepodlažní

Zemědělské stavby

budovy pro ustájení dobytka – sta� j, dojí�rna, teletní�k…

budovy pro skladování produktů, atd. – sila, jí�mky, hnojis�te� , sila� ž�ní� ž� lab…

Da� le minimle�ka� rny, minipivovary, sůs�ky sena a pí�če.

Speciální stavby

skla�dky odpadů,  č�erpačí� staniče PHM, monta� ž�ní� ja�my a jí�mky, kovos�roty, parkovis�te� , skladovačí�

pločhy ropny�čh la� tek aj.
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