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Anotace diplomové práce 

 

 Diplomová práce řeší kalkulaci nákladů na demolici rozestavěného skeletového 

objektu. V první části práce řeším vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 

dokumentaci bouracích prací včetně textové části. Dále se v diplomové práci zabývám 

zvolením optimální metody demolice objektu a návrh technologického předpisu bouracích 

prací. V další části práce jsem sestavil bilance hlavních zdrojů na demolici, která obsahuje 

zdroje vstupující do procesu demolice v jednotlivých etapách. A v poslední části na základě 

bilance hlavních zdrojů a technologického předpisu bouracích prací jsem sestavil položkový 

rozpočet bouracích prací a časový harmonogram provádění demolice. 

 

 

Klíčová slova: demolice, technologický předpis, odpad, nebezpečný odpad, suť, recyklace 

 

 

Annotation of master thesis 

 

 This thesis addresses the calculation of the cost of demolition of the unfinished 

skeleton object. In the first part I deal with the compilation of the actual building construction 

and demolition documentation, including the text. Furthermore, the thesis deals with choosing 

the optimal method of demolition of the building and design of technological regulation of 

demolition work. In the next section I compiled the balance of the main sources for the 

demolition, which includes resources entering the demolition process at each stage. And in the 

last section on the balance of the main sources of technological regulation and demolition 

work I compiled an itemized budget for demolition work and the timetable for the demolition. 
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A.1) Identifikační údaje[1] 

A.1.1. Údaje o stavbě[1] 

 Název akce:         Demolice obecní a komunitní centrum 

 Místo stavby:      Obec Kobeřice, Hlučínská, 747 27 Kobeřice 

 Parcela číslo:  343/3, 343/2 

 Stupeň PD:         Dokumentace bouracích prací 

 Kraj:            Moravskoslezský kraj 

A.1.2. Údaje o vlastníkovy[1] 

 Investor:             Obec Kobeřice 

 Adresa    Slezská 195/53, 747 27,  Kobeřice 

 IČO:    00300241 

 Stavební úřad:           Kobeřice 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace[1] 

 Vypracoval:        Bc. Radek Paleček 

 Adresa:    Vidnava, Krasov 324, 790 55 Vidnava 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů[1] 

 Dokumentace skutečného provedení stavby, katastrální mapa, fotopodklady, prohlídka 

staveniště.    

A.3 Údaje o území[1] 

a) Údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází[1] 

 Objekt je situován na stavební parcelách č. 343/2, 343/3 o celkové výměře 2658 m2 v 

katastrálním území Kobeřice ve Slezsku (okres Opava);667340. Vjezdy na staveniště, 

budou z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden přes stávající chodník na 

stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní využívanou jako 

parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná plocha (asfaltová 

komunikace). Parcela je situovaná ve svahu. Podloží je tvořeno hlínou písčitou pevné 
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konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Na parcele se nachází 

náletové dřeviny a keře, které budou odstraněny. Parcela je oplocena plechovým plotem 

výšky 2m.     

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) [1] 

 Stavba se nenachází v žádném území dle dalších právních předpisů (záplavové území, 

památková zóna, památková rezervace spod.), tudíž nebudou řešeny zvláštní podmínky 

ochrany území.         

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů[1] 

 Všechny požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

Před započetím bouracích prací budou písemně upozorněni všechny dotčené orgány na 

záměr se stavbou a budou vyzváni k odpojení objektu od jejich vedení.  

d) Seznam sousedních pozemků nezbytných k realizaci bouracích prací[1]  

Číslo parcely Vlastník Výměra [m2 ] Způsob využití 

343/4 Obec Kobeřice 307 Manipulační plocha 

343/5 Obec Kobeřice 90 Manipulační plocha 

346/2 Obec Kobeřice 727 Manipulační plocha 

344/2 Obec Kobeřice 359 Jiná plocha 

347/2 Obec Kobeřice 235 Ostatní komunikace 

Tabulka č. 1 Výpis pozemků zabraných pro zařízení staveniště 

Všechny pozemky, které budou využity pro demolici budovy, jsou majetkem investora. 
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Obrázek č.1 Maximální zábor pozemků pro zařízení staveniště 

A.4 Údaje o stavbě [1] 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby [1] 

 Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt tvaru L severní stěna je skosena pod úhlem 

45°. Nosný systém objektu je železobetonový skelet (systém prefabrikovaných sloupů 

s prefabrikovanými průvlaky). Objekt má  mansardovou střechu s dřevěným krovem. 

Stropy objektu jsou řešeny buď jako železobetonová monolitická deska nebo 

z prefabrikovaných železobetonových prvků. Stavba je v rozestavěném stavu, není tedy 

nijak využívaná. 

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů [1] 

  Stavba není kulturní ani technická památka. 
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c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 

 Všechny požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

Před započetím bouracích prací budou písemně upozorněni všechny dotčené orgány na 

záměr se stavbou a budou vyzváni k odpojení objektu od jejich vedení.  

d) Stávající kapacity odstraňované stavby [1]  

  Objekt je rozestavěný (zakonzervovaný), tudíž nedochází ke ztrátě  žádné užitné 

 nebo  obytné funkce. 

Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 1038 m2 

Obestavěný prostor celkem: 10 235m3 

Obestavěný prostor 1.PP 3 275,4 m3  

Obestavěný prostor 1.NP 2 865,6 m3  

Obestavěný prostor 2.NP 2 558,75 m3  

Obestavěný prostor 3.NP 1535,25 m3  

 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby-časové údaje o průběhu prací, členění 

na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby [1] 

 Součástí projektu je časový harmonogram a položkový rozpočet, kde lze zjistit časový 

průběh prací i finanční náročnost těchto prací. 

Postup bouracích prací: 

-odstranění střešní krytiny a konstrukce krovů 

-odstranění půdní nadezdívky 

-demolice zdiva ve 3.NP 

-demolice stropní konstrukce 2.NP(stropní panely,desky, průvlaky) 
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-odstranění zdiva, sloupů a schodiště ve 2.NP 

-odstranění stropní konstrukce 1.NP (stropní panely, desky, průvlaky) 

-odstranění zdiva, sloupů a schodiště ve 1.NP 

-odstranění stropní konstrukce 1.PP (stropní panely, desky, průvlaky) 

-odstranění železobetonové stěny, zdiva, sloupů a schodiště ve 1.PP 

-demolice základů 

-úprava terénu 

Celý postup bouracích prací včetně detailního popisu bude dále uveden 

v technologickém předpise pro bourací práce.    

Předpokládaná lhůta bouracích prací  

Dokončení projektu bouracích prací                

Zahájení bouracích prací               duben 2015                  

Ukončení bouracích prací               červenec 2015 
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B.1 Popis území stavby [1] 

a) Charakteristika zastavěného stavebního pozemku [1] 

 Objekt je situován na stavebních parcelách č. 343/2, 343/3 o celkové výměře 2658 m2 v 

katastrálním území Kobeřice ve Slezsku (okres Opava);667340. Vjezdy na staveniště, 

budou z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden přes stávající chodník na 

stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní využívanou jako 

parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná plocha (asfaltová 

komunikace). Parcela je situovaná ve svahu. Podloží je tvořeno hlínou písčitou pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Na parcele se nachází 

náletové dřeviny a keře, které budou odstraněny. Parcela je oplocena plechovým plotem 

výšky 2m.   

 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma [1] 

 Stavba nezasahuje do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. Při demolici 

nebude narušeno žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

c) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. [1] 

 Stavba se nachází v  území největší zaznamenané přirozené povodně. Objekt se 

nenachází na poddolovaném území. 

 

d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 

 Na okolních pozemcích se nacházejí stavební objekty, proto byla zvolena demolice 

postupným rozebíráním. Odstranění stavby nebude mít žádný zásadní vliv na okolní 

stavby nebo pozemky. Všechny pozemky zabrané pro zařízení staveniště a pro bourací 

práce budou dány do původního stavu. 

 

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby stavbami škodlivými pro životní 

prostředí [1] 

 V objektu se nenachází žádné látky, které by byly škodlivé životnímu prostředí. Proto 

nedojde ke kontaminaci škodlivými látkami pro životní prostředí. 
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f) Požadavky na kácení dřevin [1] 

 Na parcele se nachází náletové dřeviny a keře. Tyto dřeviny budou odstraněny před 

předáním a převzetím staveniště. Pokácení a úklid dřevin zajistí investor. 

 

g) Věcné a časové vazby [1] 

 Dokončení projektu bouracích prací                

 Zahájení bouracích prací     duben 2015                             

 Ukončení bouracích prací             červenec 2015                  

 Při vzniku situací, které povedou k prodloužení termínů bouracích prací, bude vše 

řešeno podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (prodloužení lhůty, penalizace, 

pokuty atd.) uzavřenou mezi investorem a dodavatelem stavby. 

B.2 Popis území stavby [1] 

a) Stručný popis stavebních a inženýrských objektů a jejich konstrukcí [1] 

 Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt tvaru L severní strana je skosena pod úhlem 

45°. Nosný systém objektu je železobetonový  skelet (systém prefabrikovaných 

sloupů s prefabrikovanými průvlaky). Objekt má mansardovou střechu nesenou 

dřevěným krovem, mansarda zasahuje do 2.NP. V mansardové střeše se nachází vikýře 

a střešní okna. Střešní krytina je asfaltový šindel. Stropy objektu jsou řešeny buď jako 

železobetonová monolitická deska nebo z prefabrikovaných železobetonových prvků 

(prefabrikované panely SPIROL, nebo prefabrikované železobetonové stropní desky). 

Objekt je částečně obezděn výplňovým zdivem typu THERM tloušťky 450mm. 

V suterénu je obvodová stěna tvořena monolitickou železobetonovou stěnou tloušťky 

450mm. V interiéru objektu se nachází nosné stěny vyzděné z cihel plných pálených 

v tloušťkách 300 a 450mm. Dále se v objektu nachází monolitické tříramenné 

železobetonové schodiště.  
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b) Stručný popis technických nebo technologických zařízení [1] 

 V objektu se nenachází žádné technické ani technologické zařízení. 

c) Výsledky stavebního průzkumu, výskyt azbestu ve stavbě [1] 

 Ve stavbě nebyla zjištěna přítomnost azbestu. Stavba je zakonzervovaná od roku 1990. 

Od této doby je vystavena povětrnostním vlivům tudíž vykazuje určité poruchy. Krov 

objektu a půdní nadezdívka byla vystavena zatékání a vlivu vlhkosti. To má za následek 

řadu poruch například praskliny v nosných prvcích krovu a napadení biotickými škůdci. 

Zdivo nevykazuje vážnější poruchy. Železobetonový skelet vykazuje známky poruch a 

vad vzniklých buď během realizace, nebo po bodu nevyužívání stavby následkem 

vlhkosti jako například trhliny vzniklé karbonatací betonu, dále trhliny vznikají při 

realizaci pravděpodobně nedodržením pracovních postupů a to špatná manipulace 

s prvky, zavěšení k jeřábu kdy se odlupuje krycí vrstva betonářské výztuže. Dále se u 

železobetonových prvků vyskytují takzvané výkvěty betonu, způsobené chemickou 

korozí betonu. V suterénu se nachází vysoká vlhkost a v nižších úrovních podlahy se 

objevuje voda. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 

a) Napojení místa na technickou infrastrukturu [1] 

 Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační síť. Před započetím bouracích prací 

budou přípojky vytyčeny. Dále budou před zahájením bouracích prací informováni 

všichni správci sítí a budou vyzváni k odbornému odpojení těchto sítí.  

B.4 Úprava terénu a řešení vegetace po odstranění stavby [1] 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby [1] 

 Po končení bouracích prací bude pozemek uveden do původního stavu a to jako 

zatravněná plocha. Stavební jáma bude zavezena vhodným materiálem (méně úrodná 

kamenitá hlína, recyklát  apod.). Tato vrstva bude překrytá vrstvou 40cm kvalitní ornice 

která bude srovnána podle stávajícího terénu.   

 

b) Použité vegetační prvky biotechnická opatření [1] 

Není součástí řešení projektu. 
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B.5 Zásady organizace bouracích prací [1] 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a jejich zajištění [1] 

 V rámci projektu je zpracován položkový rozpočet a bilance hlavních zdrojů na 

demolici, kde jsou uvedeny všechny potřebné dodávky prací a mechanizace. Za 

zajištění dodávek všech prací a mechanizace zodpovídá zhotovitel bouracích prací dle 

smlouvy o dílo.  

 

b) Odvodnění staveniště [1] 

 Protože se jedná o demolici rozestavěného objektu a bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází pod základovou spárou. Není třeba řešit odvodnění 

staveniště, protože bylo řešeno již v realizačním projektu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 

 Vjezdy na staveniště, budou z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden 

přes stávající chodník na stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní 

využívanou jako parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná 

plocha (asfaltová komunikace).  Na staveništi budou provedeny komunikace z kamenné 

drtě frakce 32/64mm. V místě napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude 

provedeno dopravní značení dle platné legislativy České republiky. 

Investor umožní dodavateli bouracích napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 

 Na okolních pozemcích se nacházejí stavební objekty, proto byla zvolena demolice 

postupným rozebíráním. Odstranění stavby nebude mít žádný zásadní vliv na okolní 

stavby nebo pozemky. Všechny pozemky zabrané pro zařízení staveniště a pro bourací 

práce budou dány do původního stavu. 

e) Ochrana okolí stavby [1] 

 Pozemek, na kterém se nachází bouraná budova, bude oplocen, označen výstražnými 

tabulemi a osvětlením. Pro staveniště budou zabrány  pozemky viz. bod 5.B f). 

 Na pozemek staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám.  
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f) Maximální zábor [1] 

Číslo parcely Vlastník Výměra [m2 ] Způsob využití 

343/4 Obec Kobeřice 307 Manipulační plocha 

343/5 Obec Kobeřice 90 Manipulační plocha 

346/2 Obec Kobeřice 727 Manipulační plocha 

344/2 Obec Kobeřice 359 Jiná plocha 

347/2 Obec Kobeřice 235 Ostatní komunikace 

Tabulka č. 1 Výpis pozemků zabraných pro zařízení staveniště 

Všechny pozemky, které budou využity pro demolici budovy, jsou majetkem investora. 

 

Obrázek č.1 Maximální zábor pozemků pro zařízení staveniště 
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g) Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při bourání stavby, nakládání 

z odpady, zejména s nebezpečnými odpady, způsob jejich přepravy, uložení nebo 

jejich likvidace popřípadě dalšího využití. [1]   

 Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 

jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č. 

185/2001Sb., [2] 

 Nebezpečný odpad - je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedených 

ve Vyhlášce 381/2001 Sb., a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 Zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

(nebezpečný odpad je odpad, který svými vlastnostmi - zejména toxicitou, infekčností, 

dráždivostí, výbušností, hořlavostí, chemickými vlastnostmi, karcinogenními 

teratogenními a mutagenními vlastnostmi  - je nebo může být nebezpečný pro zdraví 

obyvatelstva nebo životní prostředí). [2] 

 

Přehled odpadů vznikajících při bouracích pracích dané stavby [3] 

  

17  Stavební a demoliční odpady 

17 01 Beton, cihly, tašky, keramika 

- 17 01 01  beton        O 

- 17 01 02  cihly        O 

 

17 02 Dřevo, sklo plasty 

- 17 02 01  dřevo        O 

- 17 02 02  sklo        O 

- 17 02 03  plasty        O 

 

17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

- 17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet    NO 

- 17 03 02  asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

 

17 04  Kovy 

- 17 04 05  železo a ocel       O 
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20 01  Komunální odpad – složky odděleného sběru kromě odpadů uvedených pod 

15 01 

- 20 01 01  papír a lepenky       O 

- 20 01 39  plasty        O 

 

O-odpad 

NO-nebezpečný odpad 

 

Maximální množství vznikajících odpadů 

Vznikající odpad      Tuny 

Cihly        332,75 

Beton        2 196,00 

Dřevo        55,4425 

Sklo        0,100 

Železo a kovy       314, 534 

Papír a lepenky      25,131 

 

 Veškerý odpad vzniklí při bouracích pracích bude zatříděn do kategorií a podle těchto 

kategorii likvidován. Za dodržení všech požadavků na nakládání s odpady a jejich 

likvidaci zodpovídá dodavatelská firma bouracích prací. 

 

Skladování odpadů 

 Lepenka a pojistná fólie budou uskladněny v kontejneru na pozemku staveniště. 

Stavební suť bude pomocí shozů shazována na zpevněné plochy, odkud bude odebírána 

a recyklována. Ocelový šrot bude taky skladován v kontejneru na pozemku staveniště. 

Rozmístění kontejnerů a skládek bude zakresleno ve schématu zařízení staveniště. 
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Nakládání s odpady 

 Stavební suť beton a cihly budou přímo na staveništi recyklovány v drtiči RM80 na 

stavební recyklát. Tento recyklát bude uskladněn na pozemku staveniště. Po dokončení 

stavby zůstane recyklát na pozemku investora tedy obce Kobeřice, která ho bude dále 

využívat.  Prefabrikované dílce budou na nákladních automobilech odvezeny na skládku 

do Opavy, která je vzdálená asi 15km od stavby, kde je odborná firma recykluje na 

stavební recyklát. Dřevěný odpad bude odvezen zaměstnanci obce a bude použit na 

topení. Sklo, plasty a lepenky budou odvezeny na skládku určenou k likvidaci těchto 

materiálů v Opavě. Železný šrot, který vznikne z železobetonového schodiště, stropní 

monolitické železobetonové desky, a spodní stavby bude odvezeno do sběrny 

druhotných surovin v Opavě. 

 

h) Ochrana životního prostřed při odstraňování stavby [1] 

 Při provádění bouracích prací nesmí dojít k nadměrnému  zatížení ŽP hlukem a 

prašností. Technologicko organizační opatřeními musí toto zatížení snížit na minimum. 

Za dodržování čistoty a hygienických limitů je odpovědná zhotovitelská firma 

bouracích prací.  

 

 Materiál vzniklí bouracími pracemi  musí být zatříděn a ekologicky zlikvidován, např. 

využitím jako druhotná surovina, nebo uložen na ekologicky řízenou skládku nebo jinak 

zlikvidován povoleným způsobem. Čistá stavební suť může být využita jako podsypy 

nebo k vyrovnání terénu na staveništi 

 

 Odpad vzniklí samotnou bourací činností musí být likvidován podle platné legislativy 

České republiky. 
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i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravý při práci na staveništi [1] 

 Veškeré pracovní postupy při bourání stavby musí být prováděny v souladu s platnými 

bezpečnostními předpisy a za jejich zajištění a dodržování ve všech fázích a po celou 

dobu provádění stavby za ně odpovídá stavebník a zhotovitel stavby. 

 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá 

dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů 

a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné 

manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 

pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod.  

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

• zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ). Zákon č. 258/2000 Sb. 

v plném znění o ochraně veřejného zdraví 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v plném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2002 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

zdraví při práci na staveništi. 
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Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 

Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří: 

 

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště       

 

- vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště osobními ochrannými 

 pracovními prostředky  

 

- seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce  

 

- vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

 popřípadě prakticky zaučit  

 

j)Úpravy bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby [1] 

 

Nebudou prováděny žádné úpravy. 

 

k) Zásady pro dopravně inženýrská opatření [1] 

 

 Vjezdy na staveniště, budou z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden 

přes stávající chodník na stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní 

využívanou jako parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná 

plocha (asfaltová komunikace). Na staveništi budou provedeny komunikace z kamenné 

drtě frakce 32/64mm. V místě napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude 

provedeno dopravní značení dle platné legislativy České republiky. 
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akce: Demolice obecní a komunitní centrum  
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stupeň: Dokumentace bouracích prací 

investor: Obec Kobeřice 

 Slezská 195/53, 747 27,  Kobeřice 

 

projekt: Bc. Radek Paleček  
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C.1 Popis konstrukčního systému stavby [1] 

 Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt tvaru L severní strana je skosena pod úhlem 

45°. Nosný systém objektu je železobetonový  skelet (systém prefabrikovaných sloupů 

s prefabrikovanými průvlaky). Sloupy skeletu mají obdélníkový tvar 400x600mm. 

Průvlaky mají tvar L nebo obráceného T. Objekt vychází ze skeletového systému MSOB 

tedy předpokládáme, že všechny styky konstrukcí jsou provedeny dle detailů tohoto 

systému. Stropy objektu jsou řešeny buď jako železobetonová monolitická deska tloušťky 

300mm, nebo z prefabrikovaných železobetonových prvků, prefabrikované panely 

SPIROL délek 5,6m a 2,6m tloušťky 300mm, nebo prefabrikované železobetonové stropní 

desky délek 2,6m a 3m a tloušťky 100mm a 300mm. Objekt je částečně obezděn 

výplňovým zdivem typu THERM tloušťky 450mm. V suterénu je obvodová stěna tvořena 

monolitickou železobetonovou stěnou tloušťky 450mm. V interiéru objektu se nachází 

nosné stěny vyzděné z cihel plných pálených v tloušťkách 300 a 450mm. Dále se 

v objektu nachází monolitické tříramenné železobetonové schodiště. Objekt má 

mansardovou střechu nesenou dřevěným krovem, mansarda zasahuje do 2.NP. 

V mansardové střeše se nachází vikýře a střešní okna. Střešní krytina je asfaltový šindel.  

 

C.2 Výsledky průzkumu stávajícího stavu [1] 

 

 Stavba je zakonzervovaná od roku 1990. Od této doby je vystavena povětrnostním 

vlivům tudíž vykazuje určité poruchy. Krov objektu a půdní nadezdívka byla vystavena 

zatékání a vlivu vlhkosti. To má za následek řadu poruch například praskliny v nosných 

prvcích krovu a napadení biotickými škůdci. Zdivo nevykazuje vážnější poruchy. 

Železobetonový skelet vykazuje známky poruch a vad vzniklých buď během realizace, 

nebo po bodu nevyužívání stavby následkem vlhkosti jako například trhliny vzniklé 

karbonatací betonu, dále trhliny vznikají při realizaci pravděpodobně nedodržením 

pracovních postupů a to špatná manipulace s prvky, zavěšení k jeřábu kdy se odlupuje 

krycí vrstva betonářské výztuže. Dále se u železobetonových prvků vyskytují takzvané 

výkvěty betonu, způsobené chemickou korozí betonu. V suterénu se nachází vysoká 

vlhkost a v nižších úrovních podlahy se objevuje voda. 
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C.3 Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků [1] 

 Nosný systém stavby je prefabrikovaný železobetonový skelet. Objekt vychází ze 

skeletového systému MSOB tedy předpokládáme, že všechny styky konstrukcí jsou 

provedeny dle detailů tohoto systému. Sloupy skeletu mají obdélníkový tvar 

400x600mm. Průvlaky mají tvar L nebo obráceného T. Stropy objektu jsou řešeny buď 

jako železobetonová monolitická deska tloušťky 300mm, nebo z prefabrikovaných 

železobetonových prvků, prefabrikované panely SPIROL délek 5,6m a 2,6m tloušťky 

300mm, nebo prefabrikované železobetonové stropní desky délek 2,6m a 3m a tloušťky 

100mm a 300mm. Objekt je částečně obezděn výplňovým zdivem typu THERM tloušťky 

450mm. V suterénu je obvodová stěna tvořena monolitickou železobetonovou stěnou 

tloušťky 450mm. V interiéru objektu se nachází nosné stěny vyzděné z cihel plných 

pálených v tloušťkách 300 a 450mm. Dále se v objektu nachází monolitické tříramenné 

železobetonové schodiště. 

C.4 Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce [1] 

 V objektu se nenachází žádná taková konstrukce. 

C.5 Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní      

konstrukce, respektive sousedních staveb [1] 

 Objekt je samostatně stojící a jeho demolice nebude mít žádný vliv na okolní stavby. 

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním konstrukcí od střechy po základy a 

postupným odvozem materiálu k likvidaci. 
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C.6 Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru [1]  

 Objekt bude bourán postupným rozebíráním konstrukcí od střechy po základy budovy. 

K bourání objektu budou použity okolní pozemky, které vlastní investor tyto pozemky 

jsou detailně vypsané v bodě A.3.d. Zhotovitel bouracích prací zajistí okolí staveniště. 

Dále zajistí dodržování všech platných předpisů týkajících se BOZP. Dále bude dbát na 

dodržení technologického předpisu bouracích prací a na zacházení s odpady. 

 Nejdříve se rozebere střešní krytina bónský šindel a podkladní folie, který bude 

odvezen na skládku k tomu určenou. Dále bude rozebrána konstrukce krovu objektu, 

dřevo se bude shazovat na úroveň terénu, kde bude naloženo pracovníky obecního úřadu 

Kobeřice a odvezeno a využito k topení. Zděné konstrukce budou postupně rozebrány a 

pomocí shozů dopraveny na zpevněné plochy, odkud budou odebírány a recyklovány 

přímo na staveništi. Recyklát bude uskladněn na pozemku staveniště. Prefabrikované 

železobetonové konstrukce budou postupně rozebrány a naloženy na nákladní automobily 

a odvezeny k recyklaci. Monolitické konstrukce budou postupně rozbíjeny na menší kusy 

a postupně tříděny na beton a ocelový šrot beton se bude ukládat na skládku stavební 

sutě, ocelová výztuž bude odvezena do sběrny druhotných surovin.  

 Podrobný postup provádění bouracích prací se nachází níže v technologickém předpise 

bouracích prací. 

 

C.7 Úpravy zjištěných podzemních prostorů  [1] 

 Nebudou prováděny. 

C.8 Zásady pro provádění bouracích prací  [1] 

 Všichni pracovníci budou mít potřebné vzdělání na vykonávání své práce. Také budou 

řádně proškoleni v oblasti BOZP. Vázání prvků k jeřábu budou provádět jen zaměstnanci 

s platnými vazačskými průkazy. Stroje a zařízení budou obsluhovat jenom pracovníci, 

kteří k tomu mají příslušná oprávnění. Bourací práce budou prováděny dle 

technologického předpisu bouracích prací. Veškeré bourací práce budou prováděny 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ). Zákon č. 258/2000 

Sb. v plném znění o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2002 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. Veškerý odpad vzniklá při bouracích pracích bude zlikvidován oprávněnou 

osobou podle Zákona 185/2001 Sb., o odpadech nebo dle zvláštních právních předpisů 

(např. živnostenský zákon, obchodní zákoník). Všichni zúčastnění pracovníci musí být 

s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu 

označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

C.9 Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací [1] 

 Před zahájením bouracích prací zajistit rizikové faktory těchto prací. Jako například 

pád z výšek nebo do hloubky, proti pádu při práci na střeše, budou zaměstnanci chránění 

OOPP a to sedáky a lany. Lana budou uvázána do háků. Háky budou umístěny dle zásad 

BOZP. Schéma umístění háků je zobrazeno v technologickém předpise provádění 

bouracích prací. Při práci na betonovém stropě, budou chráněni pomocí ochrany kraje 

stavební konstrukce DOKA XP 1,20m a lešením Alfix. Dále je tu riziko pádu materiálu 

z vyššího patra. Proti tomu, budou pracovníci chráněni vytyčením ohroženého prostoru, 

do kterého je vstup zakázán. Dále bude zaměstnance chránit bednící stůl Dokaflex a 

systémové bednění Dokaflex 30tec. Aby nedošlo k úrazu při demolici schodiště, bude 

celé schodiště v průběhu demolice uzavřeno. Dále pracovníkům hrozí zásah stropním 

panelem, který se bude pohybovat na závěsu jeřábu. Proto je třeba vždy provádět zvedací 

práce jen za podmínek, kdy je viditelnost větší než 30m a rychlost větru je menší 10,7 

m/s. 

 

C.10 Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při 

zvláštních postupech [1] 

 

 Nejsou navrženy. 

 

 

 



Diplomová práce 
 

30 

 

C.11 Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě 

před zahájením bouracích prací [1] 

 Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační síť. Objekt je rozestavěný, nejsou zde 

vnitřní rozvody inženýrských sítí. Na pozemku staveniště se nachází kontrolní šachty 

přípojek. Před započetím bouracích prací budou přípojky vytyčeny. Dále budou před 

zahájením bouracích prací informováni všichni správci sítí a budou vyzváni k odbornému 

odpojení těchto sítí. 

 

 

C.12 Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1] 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

• zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ). Zákon č. 258/2000 Sb. 

v plném znění o ochraně veřejného zdraví 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v plném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2002 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

zdraví při práci na staveništi. 
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D.1 Obecné informace [6] 

 Objekt je situován na stavebních parcelách č. 343/2, 343/3 o celkové výměře 2658 m2 

v katastrálním území Kobeřice ve Slezsku (okres Opava);667340. Vjezdy na staveniště, 

budou z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden přes stávající chodník na 

stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní využívanou jako 

parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná plocha (asfaltová 

komunikace).  Parcela je situovaná ve svahu. Podloží je tvořeno hlínou písčitou pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Na parcele se nachází 

náletové dřeviny a keře, které budou odstraněny. Parcela je oplocena plechovým plotem 

výšky 2m.   

 Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt tvaru L severní strana je skosena pod úhlem 

45°. Nosný systém objektu je železobetonový  skelet (systém prefabrikovaných sloupů 

s prefabrikovanými průvlaky). Objekt má mansardovou střechu nesenou dřevěným 

krovem, mansarda zasahuje do 2.NP. V mansardové střeše se nachází vikýře a střešní 

okna. Střešní krytina je asfaltový šindel. Stropy objektu jsou řešeny buď jako 

železobetonová monolitická deska nebo z prefabrikovaných železobetonových prvků 

(prefabrikované panely SPIROL, nebo prefabrikované železobetonové stropní desky). 

Objekt je částečně obezděn výplňovým zdivem typu THERM tloušťky 450mm. 

V suterénu je obvodová stěna tvořena monolitickou železobetonovou stěnou tloušťky 

450mm. V interiéru objektu se nachází nosné stěny vyzděné z cihel plných pálených 

v tloušťkách 300 a 450mm. Dále se v objektu nachází monolitické tříramenné 

železobetonové schodiště.  

 

D.2 Materiály [6] 

 Protože se jedná o demolici objektu, nevstupují do procesu výrobní materiály, ale 

vlivem bouracích prací vzniká odpad. 
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Přehled odpadů vznikajících při bouracích pracích dané stavby [3] 

  

17  Stavební a demoliční odpady 

17 01 Beton, cihly, tašky, keramika 

- 17 01 01  beton         O 

- 17 01 02  cihly         O 

 

17 02 Dřevo, sklo plasty 

- 17 02 01  dřevo         O 

- 17 02 02  sklo         O 

- 17 02 03  plasty         O 

 

17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

- 17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet     NO 

- 17 03 02  asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 

17 04  Kovy 

- 17 04 05  železo a ocel        O 

 

20 01  Komunální odpad – složky odděleného sběru kromě odpadů uvedených pod 

15 01 

- 20 01 01  papír a lepenky       O 

- 20 01 39  plasty         O 

 

O-odpad 

NO-nebezpečný odpad 
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Maximální množství vznikajících odpadů 

Vznikající odpad      Tuny 

Cihly       332,75 

Beton       2 196,00 

Dřevo       55,4425 

Sklo       0,100 

Železo a kovy      314, 534 

Papír a lepenky      25,131 

 

Skladování odpadů 

 Lepenka a pojistná fólie budou uskladněny v kontejneru na pozemku staveniště. 

Stavební suť bude pomocí shozů shazována na zpevněné plochy, odkud bude odebírána a 

recyklována. Ocelový šrot bude taky skladován v kontejneru na pozemku staveniště. 

Rozmístění kontejnerů a skládek bude zakresleno ve schématu zařízení staveniště. 

Nakládání s odpady 

 Stavební suť beton a cihly budou přímo na staveništi recyklovány v drtiči RM80 na 

stavební recyklát. Tento recyklát bude uskladněn na pozemku staveniště. Po dokončení 

stavby zůstane recyklát na pozemku investora tedy obce Kobeřice, která ho bude dále 

využívat.  Prefabrikované dílce budou na nákladních automobilech odvezeny na skládku 

do Opavy, která je vzdálená asi 15km od stavby, kde je odborná firma recykluje na 

stavební recyklát. Dřevěný odpad bude odvezen zaměstnanci obce a bude použit na 

topení. Sklo, plasty a lepenky budou odvezeny na skládku určenou k likvidaci těchto 

materiálů v Opavě. Železný šrot, který vznikne z železobetonového schodiště, stropní 

monolitické železobetonové desky, a spodní stavby bude odvezeno do sběrny druhotných 

surovin v Opavě. 
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D.3 Pracovní podmínky [6] 

 Investor umožní dodavateli bouracích napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště. Osvětlení staveniště je řešeno halogeny a to pouze 

jako bezpečnostní pro ochranu majetku. Bude provedeno na stavebních buňkách, 

skladovacích plochách a v rozích pozemku. Sociální zařízení slouží sociálním a 

hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení staveniště musí být 

vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního zařízení staveniště 

závisí na počtu pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Na 

staveništi, kde je méně než 20 pracovníků, je třeba zajistit vhodné místnosti pro 

převlékání a ukládání oděvů. Návrh a zřizování sociálního zařízení musí být v souladu 

s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 Pro skladování suti budou použity zpevněné plochy silničními panely. Panely budou 

uložené do štěrkového lože frakce 16/32mm tloušťky 150mm. Pro skladování ručního 

nářadí budou použity ocelové uzamykatelné sklady s pevnou podlahou. Sklady budou 

umístěny dle schématu zařízení staveniště.  

 Vjezdy na staveniště, bude z ulice Hlučínská na západní straně, bude vjezd proveden 

přes stávající chodník na stávající zpevněnou plochu na staveništi (zhutněný štěrk), nyní 

využívanou jako parkoviště. Na severní straně bude k vjezdu využita obecní zpevněná 

plocha (asfaltová komunikace). Na staveništi budou provedeny komunikace z kamenné 

drtě frakce 32/64mm. V místě napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude 

provedeno dopravní značení dle platné legislativy České republiky. Na staveništi bude 

provedeno obratiště pro nákladní automobily, toto obratiště bude provedeno ze silničních 

panelů uložených do lože s kameniva frakce 16/32mm v mocnosti 150mm.   

 Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek, nebude se vykonávat v 

případě vydatných dešťů, sněžení a velmi silného větru a husté mlhy. Montážní práce 

nutno provádět za zvýšené opatrnosti. Montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno 

denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez námrazků, při mrazu větším než -10°C je 

nutno dbát snížené únosnosti vazácích prostředků. K zastavení prací musí dojít, pokud 

teplota vzduchu klesne pod -15°C, rychlost větru bude vyšší než 10,7m/s nebo pokud se 

vyskytne bouřka, déšť nebo sněžení a viditelnost je menší než 30 m. 
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D.4 Převzetí pracoviště [6] 

 Odstranění střešní krytiny- před započetím odstranění střešní krytiny bonského 

šindele, je nutno bezpečně zajistit prostory, nad kterými se pracuje, a ve kterých 

vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu předmětů nebo osob (dále jen "ohrožený 

prostor"). Tento prostor musí mít šířku alespoň 2m při práci ve výšce od 10m do 20m. 

Ohrožený prostor musí být ohraničen alespoň dřevěnými sloupky a plastovou výstražnou 

páskou ve výšce 1,1m a cedulkami nevstupovat nebezpečí pádu předmětů[4]. Dále před 

započetím odstraňování krytiny budou nachystány plastové shozy, kterými se bude 

strhávaný materiál spouštět do kontejnerů. Shozy budou vždy dva na jednu střešní rovinu. 

Shozy se budou posouvat postupně po úsecích postupu práce. Pracovníci budou jištěni 

lany a sedáky. Lana budou uvázána do háků. Umístění háků bude provedeno dle BOZP. 

 Demontáž krovu- před zahájením demontáže krovu, budou ukončeny všechny práce 

na odstranění střešní krytiny. Dále bude na severní a východní straně postaveno lešení 

ALFIX. Na ostatních stranách, bude vybudováno zábradlí pomocí systému ochrany kraje 

stavební konstrukce DOKA XP 1,20m. Dále je nutno bezpečně zajistit prostory, nad 

kterými se pracuje, a ve kterých vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu předmětů 

nebo osob (dále jen "ohrožený prostor"). Tento prostor musí mít šířku alespoň 2m při 

práci ve výšce od 10m do 20m. Ohrožený prostor musí být ohraničen alespoň dřevěnými 

sloupky a plastovou výstražnou páskou ve výšce 1,1m a cedulkami nevstupovat 

nebezpečí pádu předmětů.  

 Bourání svislých konstrukcí- před zahájením bouracích prací na svislých 

konstrukcích, bude na severní zkosené straně postaveno lešení ALFIX. Na lešení budou 

umístěny 2 plastové shozy, umístění shozů bude zakresleno ve schématu zařízení 

staveniště. Dále bude uzavřeno schodiště, protože hrozí pád suti do schodišťového 

prostoru. V prostoru severní části, kde chybí stropní deska, bude postaveno trubkové 

lešení. Dále budou na úroveň podlaží, ve kterém budou probíhat bourací práce, 

dopraveno pomocné lešení. Na ostatních stranách, bude vybudováno zábradlí pomocí 

systému ochrany kraje stavební konstrukce DOKA XP 1,20m. Dále bude na pracoviště 

zajištěn přívod elektrické energie pomocí prodlužovacích kabelů a staveništního 

rozvaděče.  
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 Bourání vodorovných konstrukcí- před zahájením demontáže vodorovných 

konstrukcí, budou dokončeny bourací práce na svislích konstrukcích. Celá plocha stropu 

bude řádně uklizena, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí a následného úrazu. Kolem celé 

plochy stropu, bude vybudováno zábradlí pomocí systému ochrany kraje stavební 

konstrukce DOKA XP 1,20m. Ne severní straně bude proti pádu osob chránit lešení 

ALFIX. Pod částmi stropu, které jsou tvořeny prefabrikovanými stropními panely Spiroll 

a železobetonovými prefabrikovanými stropními deskami, bude provedeno podepření 

pomocí nosníkového systémového bednění Dokaflex 30 tec. Pod částí stropu, která je 

tvořena monolitickou železobetonovou deskou, bude provedeno podepření Bednícího 

stolu Dokaflex. Před zahájením odstraňování železobetonových prefabrikovaných 

průvlaků budou krajní sloupy provizorně podepřeny ocelovými podpěrami. 

 Bourání spodní stavby- před zahájením demolice spodní stavby, bude demontováno 

lešení. Po odstranění všech prefabrikovaných sloupů, bude demontován jeřáb, obratiště 

nákladních automobilů a skládky na suť.  Dále bude provedeno odkopání spodní stavby, 

aby se zabránilo sesunutí zeminy, a bude vybudována rampa. Která umožní vjezd strojů 

do prostorů spodní stavby. Okolo výkopu bude provedeno ohrazení, aby se zabránilo 

pádu do hloubky. Toto zajištění bude provedeno pomocí mobilního oplocení. Dále bude 

na pracoviště zajištěn přívod elektrické energie pomocí prodlužovacích kabelů a 

staveništního rozvaděče. Všichni pracovníci musí přesně dodržovat technologický 

předpis. Všichni pracovníci budou dbát pokynů nadřízených a nebudou se zdržovat mimo 

své pracoviště. Pracovníci nebudou vstupovat do ohrožených prostor. 

 Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Pracoviště předá příslušné pracovní četě po 

proškolení a kontrole pracoviště.  
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D.5 Obecné pracovní podmínky [6] 

 Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek, nebude se vykonávat v 

případě vydatných dešťů, sněžení a velmi silného větru a husté mlhy. Všechny práce 

nutno provádět za zvýšené opatrnosti. K zastavení prací musí dojít, pokud teplota 

vzduchu klesne pod -10°C, rychlost větru bude vyšší než 10,7m/s nebo pokud se 

vyskytne bouřka, déšť nebo sněžení a viditelnost je menší než 30 m. 

 V zimním období je zapotřebí udržovat pracoviště bez sněhu zametáním sněhu. Při 

námraze na pracovišti je zapotřebí náledí odstranit nasolením, odsekáním. Montážní a 

vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez 

námrazků, při mrazu větším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vazácích 

prostředků. Při teplotě vzduchu od 10o C do 4o C musí být práce zaměstnance upravena 

tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4o C 

do -10o C 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10o C 75 minut. Bezpečnostní přestávky 

mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. 

D.6 Personální obsazení [6] 

Odstranění krytiny-1 mistr pokrývač- rozdává instrukce, kontroluje prováděnou práci, 

      provádí odstraňování krytiny 

    -2 pokrývači- provádí odstraňování krytiny 

    -3 pomocní dělníci- odebírají kusy krutiny a dopravují je ke  

    shozům 

Demolice svislých konstrukcí-1 mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci  

             a dodržování technologického postupu 

           -1 zámečník- provádí odřezávání výztuže sloupů,  

            odřezávání výztuže schodiště 

           -5 pomocných dělníků- provádějí demolici zděných  

      konstrukcí pomocí bouracích 

      kladiv, odvoz suti ke shozům  

   -1 vazač- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

   -1 strojník-obsluha jeřábu 
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Demolice vodorovných konstrukcí-1 mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou 

     práci  a dodržování technologického 

     postupu 

                   -1 zámečník- provádí odřezávání výztuže stropů 

                   -5 pomocných dělníků- provádějí povolování  

              panelů, desek, průvlaků, 

                                   bourání monolitické desky , 

              doprava suti ke shozům 

         -2 vazači- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

         -1 strojník-obsluha jeřábu    

Demolice spodní stavby-1 mistr-rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci  

    a dodržování technologického postupu 

  -2 strojníci- obsluha rypadla s pneumatickým kladivem,  

    obsluha  nakladače 

  -4 pomocní dělníci- zmenšování kusu železobetonu pomocí 

             bouracích kladiv, vybírání ocelové  

             výztuže a její doprava do kontejneru 

 Všichni pracovníci budou mít potřebné vzdělání na vykonávání své práce. Také budou 

řádně proškoleni v oblasti BOZP. Vázání prvků k jeřábu budou provádět jen zaměstnanci 

s platnými vazačskými průkazy. Stroje a zařízení budou obsluhovat jenom pracovníci, 

kteří k tomu mají příslušná oprávnění. 
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D.7 Stroje a pomůcky [6] 

Stroje: Rychlestavitelný jeřáb Liebherr 81 K [8] 

Norma EN 14439 

Max. výška háku 40,4 m 

Max. nosnost 6.000 kg 

Max. vyložení 45,0 m 

Nosnost při max. 

vyložení 
1.400 kg 

   

Kolové rypadlo Caterpillar M313D [9] 

Výkon motoru 95  kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 5,75 / 9,03  m 

Provozní hmotnost [t] 13,8 - 16,2  t 

 

Hydraulické kladivo Caterpillar H100s [9] 

Provozní hmotnost [kg]                 830  kg 

Průměr nástroje                95  mm 

Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D [9] 

Výkon motoru 54,4  kW 

Jmenovitá nosnost 1225  kg 

Statický klopný moment 2449  kg 

Objem lopaty 0,4  m3 

Provozní hmotnost [kg] 3634  kg 
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Containermobilní odrazový drtič RM60 [10] 

Výkon      50-80     t/h 

Velikost vstupního materiálu    max.500mm 

Hmotnost     12 000   kg 

 

Nástroje:  Makita HM1203C bourací kladivo [7] 

Upnutí / velikost vrtáku Upraveno pro nástroje SDS-MAX 

Příkon 1.510 W 

Počet úderů naprázdno 950 - 1.900 min-1 

Síla jednotlivého úderu 19,1 J 

Vibrace 15,5 m/s² 

Hladina akustického tlaku 98 dB(A) 

Hmotnost 9,7 kg 

Rozměry (DxŠxV) 576 x 128 x 265 mm 

 

Makita HM1317C bourací kladivo [7] 

Upnutí / velikost vrtáku Upnutí šestihran 30mm 

Příkon 1.510 W 

Počet úderů naprázdno 730 - 1.450 min-1 

Síla jednotlivého úderu 25,0 J 

Vibrace 8,6 m/s² 

Hladina akustického tlaku 104 dB(A) 

Hmotnost 17 kg 

Rozměry (DxŠxV) 715 x 129 x 266 mm 
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Makita HR5211C elektronické vrtací kladivo [7] 

Upnutí / velikost vrtáku Upraveno pro nástroje SDS-MAX  

Příkon 1.500 W 

Otáčky naprázdno 130 - 260 min-1 

Počet úderů naprázdno 1.075 - 2.150 min-1 

Síla jednotlivého úderu 18,9 J 

Vrtací výkon (vrták Ø) 52 mm 

Vrtací výkon (korunka Ø) 160 mm 

Hmotnost 12,4 kg 

Rozměry (DxŠxV) 599 x 149 x 287 mm 

Makita GA9020 úhlová bruska [7] 

Příkon             2.200W 

Otáčky naprázdno           6.600min-1 

Brusný kotouč Ø 230mm 

Hmotnost                        5,8kg 

 

Pomůcky: -tesařské kladivo, tesařské páčidlo, kbelíky, lopaty, kolečka, plastové  

       shozy 

             -OOPP-pracovní oděv, rukavice, boty s ocelovou špicí, ochranné brýle, 

   helmy 

 

D.8 Pracovní postupy [6] 

8.1 Odstranění střešní krytiny 

 Bónský šindel bude strháván ručně od hřebene směrem dolů k okapu, odtržené 

šablony šindele budou po střeše spouštěny k okapu, kde budou plastovými shozy 

spouštěny na úroveň terénu. Zde budou nakládány do kolečka a odváženy do předem 

připraveného kontejneru. Asfaltová krytina bude odvezena a uložena skládku určenou 

ke skladování a likvidaci těchto materiálů. 
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 Po stržení šindele bude, stržena pojistná folie. Folie se bude také strhávat od hřebene 

k okapu celé pásy folie, budou shazovány na terén. Tady se po odstranění celé vrstvy 

posbírají a odnesou do připraveného kontejneru. Pojistná folie bude odvezena a uložena 

skládku určenou ke skladování a likvidaci těchto materiálů. 

8.2  Demontáž krovu 

 Po odstranění střešní krytiny a pojistné fólie se odstraní celoplošné bednění. Bednění 

bude odstraněno za pomocí tesařského páčidla. Prkna záklopu budou odstraňována 

směrem od hřebene k okapu střechy. Hřebíky a jiné ocelové kotvící prvky budou házeny 

do kbelíku a přidány ke kovovému šrotu na skládku kovového šrotu. Prkna záklopu 

budou shazována na terén kolem stavby a poté poskládána na skládku dřevěných prvků. 

 Po rozebrání bednění budou postupně rozebrány krokve. První bude odstraněna horní 

řada krokví. Krokve budou za pomocí tesařských páčidel povolena od Vrcholové 

vaznice a střední vaznice. Hřebíky a jiné ocelové kotvící prvky budou házeny do 

kbelíků a přidány ke kovovému šrotu na skládku kovového šrotu. Povolená krokev se 

shodí na úroveň terénu kolem stavby a poté poskládána na skládku dřevěných prvků. 

Krokve začneme rozebírat na jižní straně objektu a budeme je rozebírat postupně dokola 

objektu. Po rozebrání horní řady krokví budou stejným způsobem rozebrány krokve 

spodní řady. Při odstraňování spodní řady krokví budou rozebrány i konstrukce vikýřů. 

 Po odstranění krokví se odstraní vrcholové a středové vaznice. Před samotným 

odstraněním vaznic musí být provedeno provizorní zavětrování sloupků, které vaznice 

podporují, aby nedošlo k pádu sloupku a případným úrazům. Zavětrování bude 

provedeno za pomocí prken a hřebíků. Po zavětrování konstrukce se povolí vaznice od 

sloupků a pásků pomocí tesařských páčidel. Hřebíky a jiné ocelové kotvící prvky budou 

házeny do kbelíků a přidány ke kovovému šrotu na skládku kovového šrotu. Povolená 

vaznice se shodí na úroveň terénu kolem stavby a poté poskládána na skládku 

dřevěných prvků. Tyto práce budou prováděny s pomocného lešení. 

 Po odstranění vaznic se rozeberou pásky. Povolí se zavětrování sloupků a sloupky se 

shodí na úroveň terénu kolem stavby, poté poskládána na skládku dřevěných prvků. 

Jako poslední se povolí pozednice, které se shodí na úroveň terénu kolem stavby a poté 

poskládána na skládku dřevěných prvků. 
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8.3 Demontáž vodorovných konstrukcí 

 Demontáž prefabrikovaných stropních panelů Spiroll začne v pravém horním rohu 

delšího traktu budovy a bude prováděná po řadách v podélném směru panelů. Před 

zahájením bouracích prací musí být panely podepřeny pomocí nosníkového 

systémového bednění Dokaflex 30 tec. Nejdříve bouracím kladivem Makita HM1203C 

odstraníme zálivkovou maltu na podélné straně panelů, čímž povolíme zálivkovou 

výztuž a vyjmeme ji. Dále u uložení na ozubech průvlaků se provedou pomocí vrtacího 

kladiva Makita HR5211C vrty asi v půlce uložení. Vrty budou provedeny po 100mm 

v místech dutin panelu. Po vyvrtání otvorů na obou stranách uložení se polovina uložení 

tedy 75mm vybourá bouracím kladivem Makita HM1317C. Po odsekání poloviny 

uložení se do panelu vyvrtají otvory Ø150mm, pomocí vrtacího kladiva Makita 

HR5211C, na provlečení závěsného systému a to vždy do 2. a 4. dutiny panelu na každé 

straně panelu. Po provrtání se otvory provleče závěsný systém, který se připevní k háku 

jeřábu Liebherr 81K. Jeřáb přepraví panel na připravený nákladní automobil s valníkem, 

který ho odveze na recyklaci. 

 

       Obrázek č.2 Demontáž prefabrikovaných panelů Spiroll 
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 Demontáž prefabrikovaných stropních desek, začne v pravém horním rohu delšího 

traktu a bude postupovat směrem dolů. Před samotnou demontáží desek musí být desky 

podepřeny pomocí nosníkového systémového bednění Dokaflex 30 tec. Nejdříve se 

deska povolí v podélném směru na obou stranách za pomocí bouracího kladiva Makita 

HM1203C. Do spár mezi deskami asi 300mm od uložení se vyvrtají na každé straně, 

pomocí vrtacího kladiva Makita HR5211C, 2 otvory na provlečení vázacího zařízení. 

Toto zařízení se uváže na jeřáb. Jeřáb přepraví desku v horizontální poloze na 

připravený nákladní automobil s valníkem, který ho odveze na recyklaci. 

 

Obrázek č.3 Demontáž prefabrikovaných stropních desek 

 Odstranění monolitické železobetonové stropní desky, začne po odstranění všech 

prefabrikovaných stropních prvků. Před zahájením samotných bouracích prací musí být 

deska podepřena pomocí Bednícího stolu Dokaflex. Bourací práce budou provedeny za 

pomocí bouracího kladiva Makita HM1317C, kterým bude deska postupně rozbíjena na 

malé kusy betonu. A zároveň bude oddělována od betonu ocelová výztuž. Ocelová 

výztuž bude postupně vyřezávána zlomocí úhlové brusky Makita GA9020. Výztuž bude 

shazována na terén, kde bude posbírána a přidána na skládku kovového šrotu. Betonová 

suť bude na kolečkách dopravená k plastovým shozům, pomocí kterých bude suť 

spuštěna na připravené zpevněné plochy, odkud bude odebírána a převezena do drtiče 

RM60 na zrecyklování. Vzniklí recyklát, bude uskladněn na pozemku zařízení 

staveniště. 
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 Železobetonové prefabrikované průvlaky budou odstraněny, až po odstranění celé 

stropní konstrukce. Na průvlacích budou ponechána ztužidla, krajní sloupy budou 

zajištěny ocelovou podpůrnou konstrukcí, aby nedošlo k vyvrácení rámů. Odstraňování 

průvlaků bude probíhat z pomocného lešení. Nosný systém konstrukce vychází 

s prefabrikovaného železobetonového skeletového systému MSOB, tedy 

předpokládáme, že styky prvků jsou provedeny dle tohoto systému. Železobetonové 

prefabrikované průvlaky jsou položeny na sloupy na sucho, spojeny jsou výztuží trčící 

ze sloupu, která je provlečena v dírách v průvlacích a zalita zálivkovou maltou. Proto j 

třeba průvlak povolit za pomocí bouracího kladiva Makita HM1203C, kterým rozrušíme 

zálivkovou maltu v otvoru průvlaku. Po uvolnění průvlaku bude na obou stranách 

uvázán k jeřábu. Jeřáb přepraví průvlak v horizontální poloze na připravený nákladní 

automobil s valníkem, který ho odveze na recyklaci. 

8.4 Demolice svislých konstrukcí a schodiště 

 Vnitřní cihelné zdivo bude bouráno za pomocí bouracích kladiv Makita HM1317C  

směrem od shora dolů. Při bourání bude použito pomocné lešení. Cihelná suť bude na 

kolečku odvážena na lešení k plastovým shozům, kterými bude suť dopravena do 

nachystaného kontejneru. Zdivo z výtahových šachet bude shazováno do prostoru 

šachet, poté bude z prostoru 1.PP vyvezeno nakladačem. Obvodové stěny budou 

rozebírány za pomocí bouracích kladiv Makita HM1203C směrem od shora dolů, suť 

bude nakládána na kolečko a dopravena ke shozům, pomocí kterých bude suť spuštěna 

na připravené zpevněné plochy, odkud bude odebírána a převezena do drtiče RM60 na 

zrecyklování. Vzniklí recyklát, bude uskladněn na pozemku zařízení staveniště. 

 Železobetonové prefabrikované sloupy budou demontovány principem opačné letmé 

montáže. Sloup bude uvázán k jeřábu před prací na jeho povolení. Sloup bude povolen 

bouracím kladivem Makita HM1203C, kterým se v rozích obnaží spoj výztuže sloupu a 

sloupu, který se nachází o patro níže. Tento spoj se odbrousí ruční úhlovou bruskou 

Makita GA9020. Po odbroušení všech 4 spojů bude sloup za pomocí jeřábu Liebherr 

81K dopraven na připravený nákladní automobil s valníkem. Nákladní automobil 

dopraví sloupy na recyklaci.  
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 Železobetonové monolitické schodiště bude rozebíráno postupně od shora dolů. Před 

samotným započetím bouracích prací musí být schodiště podepřeno pomocí 

systémového bednění Dokaflex 30 tec. Schodiště bude rozebíráno za pomocí bouracích 

kladiv Makita HM1203C. Proto musí být schodiště uzavřeno, aby nedošlo k zasažení 

pracovníků odpadajícími kusy betonu. Bourací kladiva rozruší beton a ten odpadne od 

ocelové betonářské výztuže. Po odstranění betonu z celého schodiště, bude na 

podpěrách vyset ocelová výztuž schodiště, ta nemohla být odřezána z důvodu statického 

působení. Výztuž bude odřezána najednou pro celé podlaží, za pomocí ruční brusky 

Makita GA9020. Po odřezání výztuže bude uvázána k jeřábu a dopravena na skládku 

ocelového šrotu. Po odstranění výztuže a podpěrné konstrukce se provede úklid 

betonových kusů schodiště. Betonová suť bude na kolečkách dopravena ke shozům, 

pomocí kterých bude suť spuštěna na připravené zpevněné plochy, odkud bude 

odebírána a převezena do drtiče RM60 na zrecyklování. Vzniklí recyklát, bude 

uskladněn na pozemku zařízení staveniště. 

 

 Cihelný komín bude bourán pomocí bouracích kladiv Makita HM1203C směrem od 

shora dolů. Při bourání bude použito pomocné lešení. Cihelná suť bude na kolečku 

dovážena na lešení k plastovým shozům, pomocí kterých bude suť spuštěna na 

připravené zpevněné plochy, odkud bude odebírána a převezena do drtiče RM60 na 

zrecyklování. Vzniklí recyklát, bude uskladněn na pozemku zařízení staveniště. 

 V 1.PP budou odstraněny všechny sloupy a vnitřní zdivo podle postupů 

uvedených výše. Po provedení těchto prací se v železobetonové monolitické stěně 

na severní straně objektu vytvoří otvor pro vjezd kolového rypadla Caterpillar 

M313D s pneumatickým kladivem, které bude postupně od jižní stěny rozrušovat 

železobetonový obvodový plášť budovy a základové konstrukce. Za rypadlem bude 

provedeno úplné rozrušení, pomocí bouracích kladiv Makita HM1317C, aby bylo 

možné rozebrat zvlášť betonovou suť a ocelovou výztuž, která bude vybrána a 

dána do připraveného kontejneru na ocelový šrot. Po vybrání ocelové výztuže 

bude smykem řízeným nakladačem Caterpillar 262D vybrána betonová suť, která 

bude převezena do drtiče RM60 na zrecyklování. Vzniklí, recyklát bude uskladněn 

na pozemku zařízení staveniště. 
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D.9 Jakost a kontrola kvality [6] 

 

Před zahájením prací: bude kontrolována dokumentace bouracích prací, dále bude 

kontrolována odborná způsobilost pracovníků k daným úkonům. Jako například 

strojnické, vazačské, lešenářské průkazy. Dále budou zkontrolovány všechny pomůcky 

a stroje zda jsou technicky v pořádku. 

 

V průběhu bouracích prací: bude kontrolováno dodržování technologického předpisu. 

Dále musí být všechny bourací práce provedeny v souladu s platným stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. a také v souladu se zákonem č. 309/206 Sb., který upravuje 

další požadavky bezpečnosti zdraví při práci. Dále bude kontrolováno třídění odpadu, 

aby nedocházelo k promíchání jednotlivých druhů odpadu. Dále budou v okolí stavby 

kontrolovány limity hluku, vibrací a prachu.  

 

Po ukončení bouracích prací: kontrola roztřídění odpadu, aby nedocházelo k promíchání 

jednotlivých odpadu. Kontrola správného nakládání s odpady, zda byly odpady správně 

zlikvidovány nebo recyklovány. Dále proběhne kontrola dováženého materiálu, druh 

materiálu nezávadnost k životnímu prostředí atd., na zásyp stavební jámy. Kontrola 

likvidace zařízení staveniště, odvoz všech prvků zařízení staveniště, rozebrání 

vnitrostaveništní komunikace. Kontrola závěrečné úpravy terénu. 

 

D.10 BOZP [6] 

 

 Okolí staveniště musí být zajištěno tak aby nedošlo k poškození cizí věci, aby 

nevznikla škoda třetí osobě. Všechny skládky a budovy zařízení staveniště musí být 

umístěny na pozemku staveniště. Veškeré práce mohou provádět jen pracovníci 

s potřebnou kvalifikací. Všichni pracovníci musí projít školením BOZP, o tomto školení 

musí být proveden zápis. Všichni pracovníci jsou povinni dbát své osobní bezpečnosti a 

řádně používat OOPP, které jim je zhotovitel povinen zajisti.  

 

 Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 

provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci v bouracích 

pracích. Dle nařízení vlády 591/2006 Sb. smějí být bourací práce prováděny pouze 

fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
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vykonávaný fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem; fyzická osoba pověřená stálým 

dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací 

a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou 

činnost než dozor. [11] 

 Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 

bourané stavby odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 

technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost 

prováděných prací. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou 

určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno 

pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém 

postupu. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 

případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací 

pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 

zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. [11]  

 Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 

stranách(ochranné konstrukce), nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani 

nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu 

navrženy. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo 

k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. [11] 

 Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 

konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 

přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. [11] 

  Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze 

tehdy, nejsou-li zatíženy. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení 

uvolnit od ostatních konstrukcí.[11] 

 Dále je nutno před zahájením samotných bouracích prací zajistit rizikové faktory 

těchto prací. Jako například pád z výšek nebo do hloubky, proti pádu při práci na střeše, 

budou zaměstnanci chránění OOPP a to sedáky a lany. Lana budou uvázána do háků. 

Háky budou umístěny dle následujícího schématu. 
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Obrázek č. 4 Schéma umístění jistících háků na střešních rovinách [5] 

 

Ochranné konstrukce 

 Při práci na betonovém stropě, budou chráněni pomocí ochrany kraje stavební 

konstrukce DOKA XP 1,20m a lešením Alfix. Dále je tu riziko pádu materiálu z vyššího 

patra. Proti tomu, budou pracovníci chráněni vytyčením ohroženého prostoru, do kterého 

je vstup zakázán. Dále bude zaměstnance chránit bednící stůl Dokaflex a systémové 

bednění Dokaflex 30tec. Aby nedošlo k úrazu při demolici schodiště, bude celé schodiště 

v průběhu demolice uzavřeno. Veškeré stávající prostupu stropní konstrukcí budou 

zajištěny pomocí ochrany kraje stavební konstrukce DOKA XP 1,20m. Dále 

pracovníkům hrozí zásah stropním panelem, který se bude pohybovat na závěsu jeřábu. 

Proto je třeba vždy provádět zvedací práce jen za podmínek, kdy je viditelnost větší než 

30m a rychlost větru je menší 10,7 m/s. 
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Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

• zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ). Zákon č. 258/2000 Sb. 

v plném znění o ochraně veřejného zdraví 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v plném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2002 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

zdraví při práci na staveništi. 

 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. 
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E.1 Odstranění střešní krytiny 

 Na objektu se nachází střešní krytina s asfaltového šindele. Krytina se skládá ze dvou 

vrstev. První vrstva je asfaltový šindel, druhá vrstva je podkladní asfaltový pás. 

Materiál:    

Název Plocha kg/m 
Celková 

hmotnost 

Bonský šindel 1196,9 m2 11,2 kg/m2 13,402 t 

Podkladní asf. Pás 1196,9 m2 9,8 kg/m2 11,729,6 t 

Tabulka č. 2 Materiál střešní krytiny 

Zaměstnanci:  1x mistr pokrývač- rozdává instrukce, kontroluje prováděnou 

práci,       provádí odstraňování krytiny 

   2x pokrývači- provádí odstraňování krytiny 

   3x pomocní dělníci- odebírají kusy krytiny a dopravují je ke 

       shozům 

Pomůcky:  Háky, lana, sedáky, OOPP, plastové shozy. 

E.2 Demontáž konstrukce krovu 

 Objekt má mansardovou střechu nesenou dřevěným krovem. Konstrukce krovu je 

stojatá stolice. Sloupky vynáší vaznice, na kterých jsou ukotveny krokve. Na krokvích 

je připevněno celoplošné bednění z prken.   

Materiál: 

Název Průřez m3 

Bednění 220x25 mm 29,92 m3 

Krokve 120x140 mm 17,48 m3 

Vaznice 160x180 mm 6,76 m3 

Sloupky 140x140 mm  4,34 m3 

Sloupky 100x100 mm  0,9 m3 

Výměny 100x100 mm 0,3 m3 

Pozednice 120x100 mm 2,17 m3 

Tabulka č. 3 Materiál krovu 
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Zaměstnanci:  1x mistr tesař- rozdává instrukce, kontroluje prováděnou práci, 

      provádí demontáž prvků krovu 

   2x tesaři- provádí demontáž prvků krovu 

   2x pomocní dělníci- odebírají prvky krovu, dopravují je na terén 

Pomůcky:  Háky, lana, sedáky, OOPP, tesařské nářadí, motorové pily. 

 

E.3 Bourání svislých konstrukcí ve 3.NP 

 Ve 3.NP se nachází vnitřní zdivo tloušťky 300mm z cihel plných pálených. Jedná se 

obezdívku schodiště a výtahových šachet. Dále se zde nachází pozednicové zdivo 

tloušťky 300mm a 450mm z cihel plných pálených. V podlaží se nachází komín z cihel 

plných pálených. 

Materiál: 

Název Tloušťka Měrná jednotka 

celkem 

Hmotnost t 

Zdivo CPP tl. 300mm 31,38 m3 56,66 t 

Zdivo CPP tl. 450mm 2,390 m3 4,3 t 

Komín CPP  18,6 m3 33,48 t 

Tabulka č. 4 Materiál svislých konstrukcí 3.NP 

    

Zaměstnanci:  1x mistr - rozdává instrukce, kontroluje prováděnou práci,  

     a dodržování technologického předpisu 

5x pomocný dělník- provádějí demolici zděných  konstrukcí 

pomocí bouracích kladiv, odvoz suti ke 

shozům 

Stroje: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

odrazový drtič RM60  

Nástroje: Bourací kladiva Makita HM1203C,kolečka  
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Pomůcky: Lešení ALFIX  386 m2 

 Trubkové lešení 84 m2 

 Pomocné lešení  20 m2 

 Plastové shozy 2 ks 

 Pomocné zábradlí 69 m 

 

E.4 Bourání stropu nad 2.NP 

 Stropy 2.NP se skládají z prefabrikovaných stropních panel Spiroll, prefabrikovaných 

stropních desek a monolitické železobetonové desky. Prefabrikované dílce jsou uložené 

na prefabrikovaných železobetonových průvlacích. Monolitická deska je nesena 

železobetonovými průvlaky a nosnými stěnami. 

Materiál: 

Název Rozměry Měrná jednotka 

celkem 

Hmotnost t 

Prefa. Panely Spiroll 1200x5600x300mm 58 ks 133,49 t 

Prefa. ŽB desky 300x2600x300mm 72 ks 38, 75 t 

Prefa. ŽB desky 300x3000x300mm 72 ks 44,71 t 

ŽB monolit. deska tl. 300 mm 64,57 m3 161, 426 t 

 Beton 143,086 t 

Ocel. výztuž 18,34 t 

Prefa. průvlak L  6,483 m3 14,92 t 

Prefa. průvlak T  43,781 m3 100,7 t 

Prefa. ztužidla  15,54 m3 35,74 t 

 Tabulka č. 5 Materiál stropů 2.NP 

   

 

 



Diplomová práce 
 

56 

 

Zaměstnanci:   1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou   

         práci  a dodržování technologického   

          postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže stropů 

 5x pomocných dělníků- provádějí povolování   

    panelů, desek, průvlaků,   

                        bourání monolitické desky ,   

    doprava suti ke shozům 

 2x vazači- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

   1x strojník-obsluha jeřábu 

 

Stroje:   Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

    odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní automobily 

 

Nástroje: bourací kladivo Makita HM1203C, vrtací kladivo Makita 

HR5211C, bourací kladivo Makita HM1317C, úhlová bruska 

Makita GA9020  

 

Pomůcky: Lešení ALFIX  239 m2 

 

 Trubkové lešení 84 m2  

  

 Pomocné lešení  20 m2 

 

 Plastové shozy 2 ks 

  

 Pomocné zábradlí 113 m 
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E.5 Bourání svislých konstrukcí ve 2.NP 

 Svislé nosné konstrukce 2.NP tvoří prefabrikované železobetonové sloupy, které 

nesou prefabrikované průvlaky. Dále vnitřní zdivo tloušťky 300mm a 450mm z cihel 

plných pálených, obezdívka schodiště a výtahových šachet, vnitřní nosné stěny. A 

obvodové zdivo typu THRM tloušťky 450mm. Dále se v podlaží nachází 

železobetonové monolitické schodiště a komín z cihel plných pálených. 

 

Materiál: 

Název Rozměr Měrné jednotky 

celkem 

Hmotnost t  

Prefa. sloupy 400x600x3000mm 43 ks 106,81 t 

Sloupy CPP 300x300mm 2,079 m3 3,74 t 

Zdivo CPP tl.300 mm 30,47 m3 54,85 t 

Zdivo CPP tl. 450 mm 29,012 m3 52,22 t 

Komín CPP  11,16 m3 20 t 

Zdivo THERM tl. 450 mm 25,202 m3 19,66 t 

Ocel. sloup Ø600  2,532 t 

 Beton 0,872 m3 2 t 

Ocel. výztuž  0,532 t 

ŽB schodiště  3,84 m3 9,6 t 

 Beton  8,64 t 

Ocel. výztuž  0,96 t 

 Tabulka č. 6 Materiál svislých konstrukcí 2.NP 
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Zaměstnanci:      1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci   

               a dodržování technologického postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže sloupů,  

            odřezávání výztuže schodiště 

 5x pomocných dělníků- provádějí demolici zděných  

    konstrukcí pomocí bouracích  

    kladiv, odvoz suti ke shozům  

 1x vazač- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

 1x strojník-obsluha jeřábu 

Stroje: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní 

automobily  

Nástroje: Bourací kladiva Makita HM1203C, kolečka, bourací kladivo 

Makita HM1317C, úhlová bruska Makita GA9020  

 

Pomůcky: Lešení ALFIX  165 m2 

  

 Trubkové lešení 84 m2 

  

 Pomocné lešení  20 m2 

 

 Plastové shozy 2 ks 

  

 Pomocné zábradlí 119 m 
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E.6 Bourání stropu nad 1.NP 

 Stropy 1.NP se skládají z prefabrikovaných stropních panel Spiroll, prefabrikovaných 

stropních desek a monolitické železobetonové desky. Prefabrikované dílce jsou uložené 

na prefabrikovaných železobetonových průvlacích. Monolitická deska je nesena 

železobetonovými průvlaky a nosnými stěnami. 

Materiál: 

Název Rozměry Měrná jednotka 

celkem 

Hmotnost t 

Prefa. Panely Spiroll 1200x5600x300mm 64 ks 147,33 t 

Prefa. Panely Spiroll 1200x2600x300mm 14 ks 14,96 t 

Prefa. ŽB desky 300x2600x100mm 102 ks 18,3 t 

Prefa. ŽB desky 300x2600x300mm 16 ks 8,61 t 

ŽB monolit. deska tl. 300 mm 60,021 m3 150,1 t 

 Beton 134,1 t 

Ocel. výztuž 16 t 

Prefa. průvlak L  14 m3 32,2 t 

Prefa. průvlak T  49,94 m3 114,9 t 

Prefa. ztužidla  32,34 m3 74,38 t 

 Tabulka č. 7 Materiál stropů 1.NP 

 

Zaměstnanci:  1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou   

  práci  a dodržování  technologického   

          postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže stropů 

 5x pomocných dělníků- provádějí povolování   

     panelů, desek, průvlaků,   

                           bourání monolitické desky ,   

      doprava suti ke shozům 

 2x vazači- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

 1x strojník-obsluha jeřábu 
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Stroje: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

 odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní automobily 

 

Nástroje:  bourací kladivo Makita HM1203C, vrtací kladivo Makita  

    HR5211C, bourací kladivo Makita HM1317C, úhlová bruska 

    Makita GA9020  

 

Pomůcky: Lešení ALFIX  165 m2 

  

 Trubkové lešení 49 m2 

 

 Pomocné lešení  20 m2 

 

 Plastové shozy 2 ks 

  

 Pomocné zábradlí 118 m 
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E.7 Bourání svislých konstrukcí ve 1.NP 

 Svislé nosné konstrukce 1.NP tvoří prefabrikované železobetonové sloupy, které 

nesou prefabrikované průvlaky. Dále vnitřní zdivo tloušťky 300mm a 450mm z cihel 

plných pálených, obezdívka schodiště a výtahových šachet, vnitřní nosné stěny. A 

obvodové zdivo typu THRM tloušťky 450mm. Dále se v podlaží nachází 

železobetonové monolitické schodiště a komín z cihel plných pálených. 

 

Materiál: 

Název Rozměr Měrné jednotky 

celkem 

Hmotnost t  

Prefa. sloupy 400x600x3000mm 63 ks 113,4 t 

Zdivo CPP tl.300 mm 30,47 m3 54,6 t 

Zdivo CPP tl. 450 mm 17,051 m3 30,7 t 

Komín CPP  11,16 m3 20 t 

Zdivo THERM tl. 450 mm 34,209 m3 26,68 t 

Ocel. sloupy 2xØ300  1,568 t 

 Beton 0,42 m3 1,06 t 

Ocel. výztuž  0,508 t 

Ocel. sloup Ø600  2,532 t 

 Beton 0,872 m3 2 t 

Ocel. výztuž  0,532 t 

ŽB schodiště  3,84 m3 9,6 t 

 Beton  8,64 t 

Ocel. výztuž  0,96 t 

 Tabulka č. 8 Materiál svislých konstrukcí 1.NP 
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Zaměstnanci:  1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci   

      a dodržování technologického postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže sloupů,   

           odřezávání výztuže schodiště 

 5x pomocných dělníků- provádějí demolici zděných  

    konstrukcí pomocí bouracích  

    kladiv, odvoz suti ke shozům  

 1x vazač- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

 1x strojník-obsluha jeřábu 

 

Stroje:   Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

    odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní automobily 

 

Nástroje: Bourací kladiva Makita HM1203C, kolečka, bourací kladivo 

Makita HM1317C, úhlová bruska Makita GA9020  

 

Pomůcky: Lešení ALFIX  135 m2 

  

 Trubkové lešení 49 m2 

 

 Pomocné lešení  20 m2 

 

 Plastové shozy 2 ks 

  

 Pomocné zábradlí 29 m 
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E.8 Bourání stropu nad 1.PP 

 Stropy 1.PP se skládají z prefabrikovaných stropních panel Spiroll, prefabrikovaných 

stropních desek a monolitické železobetonové desky. Prefabrikované dílce jsou uložené 

na prefabrikovaných železobetonových průvlacích. Monolitická deska je nesena 

železobetonovými průvlaky a nosnými stěnami 

Materiál: 

Název Rozměry Měrná jednotka 

celkem 

Hmotnost t 

Prefa. Panely Spiroll 1200x5600x300mm 67 ks 154,23 t 

Prefa. Panely Spiroll 1200x2600x300mm 15 ks 16,03 t 

Prefa. ŽB desky 300x2600x300mm 136 ks 79,56 t 

ŽB monolit. deska tl. 300 mm 62,136 m3 155,34 t 

 Beton 138,78 t 

Ocel. výztuž 16,56 t 

Prefa. průvlak L  14 m3 32,2 t 

Prefa. průvlak T  49,92 m3 114,8 t 

Prefa. ztužidla  25,41 m3 58,44 t 

 Tabulka č. 9 Materiál stropů 1.PP 
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Zaměstnanci:   1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou   

         práci  a dodržování technologického   

          postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže stropů 

 5x pomocných dělníků- provádějí povolování   

    panelů, desek, průvlaků,   

                 bourání monolitické desky ,   

    doprava suti ke shozům 

 2x vazači- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

 1x strojník-obsluha jeřábu 

 

Stroje:   Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

    odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní automobily 

 

Nástroje:  bourací kladivo Makita HM1203C, vrtací kladivo Makita  

    HR5211C, bourací kladivo Makita HM1317C, úhlová bruska 

    Makita GA9020  

 

Pomůcky: Lešení ALFIX  135 m2 

 

 Trubkové lešení 27 m2 

  

 Pomocné lešení  20 m2 

 

 Plastové shozy 2 ks 

  

 Pomocné zábradlí 29 m 
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E.9 Bourání svislých konstrukcí ve 1.PP 

 

 Svislé nosné konstrukce 1.PP tvoří prefabrikované železobetonové sloupy, které nesou 

prefabrikované průvlaky. Dále vnitřní zdivo tloušťky 300mm a 450mm z cihel plných 

pálených, obezdívka schodiště a výtahových šachet, vnitřní nosné stěny. A obvodová 

monolitická železobetonová stěna tloušťky 450mm. Dále se v podlaží nachází 

železobetonové monolitické schodiště a komín z cihel plných pálených. 

 

Materiál: 

Název Rozměr Měrné jednotky 

celkem 

Hmotnost t  

Prefa. sloupy 400x600x2700mm 17 ks 25,34 t 

Prefa. sloupy 400x600x3000mm 46 ks 76,18 t 

Zdivo CPP tl.300 mm 25,38 m3 54,6 t 

Zdivo CPP tl. 450 mm 46,48 m3 83,664 t 

Komín CPP  10,23 m3 18,41 t 

Ocel. sloup Ø600  2,532 t 

 Beton 0,872 m3 2 t 

Ocel. výztuž  0,532 t 

ŽB schodiště  3,84 m3 9,6 t 

 Beton  8,64 t 

Ocel. výztuž  0,96 t 

 Tabulka č. 10 Materiál svislých konstrukcí 1.PP 
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Zaměstnanci:       1x mistr- rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci   

               a dodržování technologického postupu 

 1x zámečník- provádí odřezávání výztuže sloupů,   

           odřezávání výztuže schodiště 

 5x pomocných dělníků- provádějí demolici zděných  

    konstrukcí pomocí bouracích  

    kladiv, odvoz suti ke shozům  

 1x vazač- provádí uvázání sloupů k jeřábu 

 1x strojník-obsluha jeřábu 

Stroje: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D, Containermobilní 

odrazový drtič RM60, jeřáb Liebherr 81 K, nákladní automobily  

Nástroje: Bourací kladiva Makita HM1203C,  

Pomůcky: Trubkové lešení 27 m2  

 Pomocné lešení  20 m2 
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E.10 Bourání spodní stavby 

 Budova má monolitické železobetonové základy. V této fázi bude bourána 

železobetonová monolitická stěna a železobetonové monolitické základy. Před 

zahájením prací bude spodní stavba odkopána. 

 

Materiál:  

Název Rozměry Měrná jednotka 

celkem 

Hmotnost t 

Odkopaná zemina  491,12 m3  

ŽB monolit. stěna tl. 450 mm 162,68 m3 406,7 t 

 Beton  364 t 

Ocel. výztuž  42,7 t 

Základy ŽB  639,9 m3 1 599,7 t 

 Beton   1 383,75 t 

Ocel. výztuž  215,95 t 

Tabulka č. 11 Materiál spodní stavby 

  

Zaměstnanci:  1x mistr-rozdává pokyny, kontroluje prováděnou práci   a 

 dodržování technologického postupu 

 2x strojníci- obsluha rypadla s pneumatickým kladivem,  

    obsluha  nakladače 

 4x pomocní dělníci- zmenšování kusu železobetonu pomocí 

    bouracích kladiv, vybírání ocelové  

    výztuže a její doprava do kontejneru 

 

Stroje: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262D,  Containermobilní 

odrazový drtič RM60, kolové rypadlo Caterpillar M313D 
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Příloha č. 1 Výkaz výměr 



Příloha č.1 Výkaz výměr

1.PP výkaz výměr celkem mj

sloupy S1 0,6*0,4*2,7*17 11,016 m3

Sloupy S2 0,6*0,4*3*46 33,12 m3

Ocel. Sloup 600mm 1 1 ks

ŽB monolit. stěna 0,45*2,7*43+0,45*3*81,8 162,68 m3

CPP 300 0,3*3*(1,2+2,1*5+0,54+0,56+0,3+0,6+5,3+4,6*2) 25,38 m3

CPP 450 0,45*3*(4+4,4+0,23+2,55+1,9+2,6+5,5+4,3+1,95+1,5+5,5) 46,481 m3

ŽB schodiště 1,3*4,6*0,2+0,6*1,25*2+1,9*0,6 3,836 m3

Strop 1.PP

ŽB 1 Panely 5,6m 67 67 ks

ŽB 2 Desky 2,6m 136 136 ks

ŽB 4 Panely 2,6m 15 15 ks

ŽB monolit. deska (233,5-7-5,61-4,95-8,82)*0,3 62,136 m3

Průvlaky T (3,4*8+3*20+6*9+6,4*2)*0,3243 49,942 m3

Průvlaky L (3,4*3+3*6+6*1+6,4*1)*0,345 14,007 m3

Ztužidla (3,36*0,4*6)+(1,47*0,6*19)+(1,47*0,4*1) 25,41 m3

1.NP

Slouy S2 0,6*0,4*3*63 45,36 m3

Ocel. Sloup 600mm 1 1 ks

Ocel. Sloup 300mm 2 2 ks

THERM 450 (9+2,5+8,2+2,5+9,4)*3,3*0,45-((5,7*2+3,24+5,7+7,92)*0,45) 34,209 m3

CPP 300 (4,5*2+4,6+1,5+5,1+3*2,4+5,1)*3,3*0,3-((4,62+3,52+2,35)*0,3 29,028 m3

CPP 450 (8,8+8,8)*3,3*0,45-((3+7,98+1,8+7,41)*0,45) 17,051 m3

ŽB schodiště 1,3*4,6*0,2+0,6*1,25*2+1,9*0,6 3,836 m3

Strop 1.NP

ŽB 1 Panely 5,6m 64 64 ks

ŽB Desky 2,6m 16 16 ks

ŽB 2 Desky 2,6m 104 104 ks

ŽB 4 Panely 2,6m 14 14 ks

ŽB monolit. deska (226,45-7-5,61-4,95-8,82)*0,3 60,021 m3

Průvlak T (3,4*8+3*20+6*9+6,4*2)*0,3243 49,942 m3

Průvlak L (3,4*3+3*6+6*1+6,4*1)*0,345 14,007 m3

Ztužidla (3,36*0,4*6)+(1,47*0,6*20)+(1,47*0,4*1)+(3,36*0,6*3) 32,34 m3

2.NP

Slouy S2 0,6*0,4*3*43 30,96 m3

Ocel. Sloup 600mm 1 1 ks

Sloupy S3(CPP) 0,3*0,3*3,3*7 2,079 m3

THERM 450 (2,75+22,5+0,4)*3,3*0,45-((12,7+3,24+12,7)*0,45) 25,202 m3

CPP 300 (7,1+3*2,1+5,1+2*4,9+4,6+1,5)*3,3*0,3-((3,52+4,62+2,2+1,6)*0,3) 30,474 m3

CPP 450 (22,6*3,3*0,45)-((5,71+4,4)*0,45) 29,012 m3

ŽB schodiště 1,3*4,6*0,2+0,6*1,25*2+1,9*0,6 3,836 m3



Strop 2.NP

ŽB 1 Panely 5,6m 58 58 ks

ŽB 2 Desky 2,6m 72 72 ks

ŽB 3 Desky 3m 72 72 ks

ŽB monolit. deska (239,8-5,61-4,95)*0,3 64,572 m3

Průvlak T (3,6*8+3*11+6*9+6,4*3)*0,3243 43,781 m3

Průvlak L (3,4*1+3*1+6*1+6,4*1)*0,345 6,486 m3

Ztužidla (3,36*0,4*5)+(1,47*0,6*10) 15,54 m3

3.NP Výkaz výměr celkem mj

CPP 300mm (3*2,1+2*5,1+5,3+1,1+1,1+2-4,9+4,6)*3,3*0,3-((3,52+4,62)*0,3) 31,382 m3

(14,92+22,18+3,22+18,48+21,9+12,65+18,4)*0,25*0,3

CPP 450mm 21,25*0,25*0,45 2,3906 m3

Komín celý 3,1*16,5 51,15 m3

Krov

Krokve 120/140 (34*5,35+4,7+5,9+7,63+7,26+2*5,69+2*4,12+2*2,55+2+4,3*3)*0,0168 17,48 m3

(36,5*3,9+29,2*3,9+20,5-3,8+2*1,54+2*2,6+2*3,55+2*6,6)*0,0168

(28*7,55+10,65+2*10,3+2*9,9+2*9,5+2*9,1+2*8,7+2*8,3)*0,0168

(2*7,9+2*7+2*1,8+2*1,4+2*2,4+2*3,4+2*4,4+2*5,4+2*6,4)*0,0168

(2*7,2+2*4,7+2*0,55+2*1,55+2*2,55+2*3,55+2*4,55+2*5,55)*0,0168

(2*6,55+2*2,3)*0,0168

Pozednice 120/100 (21,9+18,79+24,3+22,8+15+18,7+12,65+22+24,4)*0,012 2,1665 m3

Vaznice 160/180 (16,81+7,26+15,5+18,7+6,93*2+7,58+7,6+2,2+14,9+11,26)*0,0288 6,7582 m3

(14,98+12,6+21,8+14,65+21,48+21,2+12,28)*0,0288

Sloupky 140/140 (37*2,81+27*3,09+9*3,24+2*2,165)*0,0196 4,3294 m3

Sloupky 100/100 (60*1,5)*0,01 0,9 m3

Výměna 100/100 30*0,01 0,3 m3

Bednění 1196,9*0,025 29,915 m3

Střešni okna 10 10 ks

Krytina

Šindel 2*102,157+2*34,8055+55,87+77,58+15,8123+75,66+8,97+129,86 1196,9 m2

16,34+115,5+22,33+82,29+2*3,51+2*15,2+2*11,88+57+2*49,57

2*8,58+4,485+24,5+59,28

Folie 2*102,157+2*34,8055+55,87+77,58+15,8123+75,66+8,97+129,86 1196,9 m2

16,34+115,5+22,33+82,29+2*3,51+2*15,2+2*11,88+57+2*49,57

2*8,58+4,485+24,5+59,28

Základy

Deska tl.300mm 346,66*0,3 104 m3

Deska tl.200mm 693,33*0,2 138,67 m3

deks tl. 150mm 1040*0,15 156 m3

Pásy 1040*0,55-((233,432+139,05+228,905)*0,55) 241,24 m3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet bouracích prací 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu nabídkový

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1234
Rozpočtoval Počet listů 6

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 9 678 123,72

PSV 124 845,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 240 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 10 042 968,74

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 20.11.2013 Datum : 20.11.2013 Datum : 20.11.2013

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Bourací práce

Budova železobetonový skelet

Demolice rozestavěné budovy

Obec Kobeřice

PALSTAV s.r.o.
Bc. Radek Paleček

   Bc. Radek Paleček Bc. Radek Paleček   
   

0,00 CZK
0,00 CZK

10 042 968,74 CZK
2 058 623,44 CZK

12 101 592,18 CZK

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stavba : 1 Demolice rozestavěné budovy Rozpočet : 1,00
Objekt : 01 Budova železobetonový skelet Bourací práce

Díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 234 115,58
4 Vodorovné konstrukce HSV 107 075,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 61 934,67
96 Bourání konstrukcí HSV 4 942 669,95
98 Demolice HSV 433 743,75
712 Živičné krytiny PSV 16 490,00
762 Konstrukce tesařské PSV 108 355,02
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 898 584,76

CELKEM  OBJEKT 9 802 968,73

REKAPITULACE DÍLŮ



S: 1
O: 01
R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 491,10250 87,66 43 050,05

Odkopávka : (25,4+27,5+24,7+12,65)*3,13 282,48250

24,3*3 72,90000

(17,1+29,7)*2,9 135,72000

2 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 491,10250 265,60 130 436,82

Odkopávka : (25,4+27,5+24,7+12,65)*3,13 282,48250

24,3*3 72,90000

(17,1+29,7)*2,9 135,72000

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 491,10250 94,16 46 242,21

Odkopávka : (25,4+27,5+24,7+12,65)*3,13 282,48250

24,3*3 72,90000

(17,1+29,7)*2,9 135,72000

4 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 150,00000 12,51 14 386,50

ornice : 1150 1 150,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
5 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 500,00000 172,95 86 475,00

Bednění stropů : 500 500,00000

6 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 500,00000 41,20 20 600,00

bednění : 500 500,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
7 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 239,00000 46,07 11 010,73

Lešení : 239 239,00000

8 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 239,00000 32,34 7 729,26

Lešení : 239 239,00000

9 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,00000 102,82 2 056,40

20 20,00000

10 944941103R00 Ochranné zábradlí na konstrukcích, dvoutyčové m 448,00000 51,19 22 933,12

Zábradlí : 119+118+69+29+113 448,00000

11 949946121R00 Montáž lešeňové konstrukce trubkové, H 10 m m 10,00000 650,00 6 500,00

10 10,00000

12 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 276,08 4 552,16

2 2,00000

13 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží kus 12,00000 137,75 1 653,00

12 12,00000

14 949946121R00234 Demontáž lešeňové konstrukce trubkové, H 10 m m 10,00000 550,00 5 500,00

10 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
15 331123111R00 Demontáž sloupů ŽB do 2 t v budovách H do 24 m kus 169,00000 1 023,63 172 993,47

1.PP : 17+46 63,00000

1.NP : 63 63,00000

2.NP : 43 43,00000

16 413123012R00 Demontáž trámů, tyčových dílců vodor. konstr. H 24 m kus 202,00000 947,27 191 348,54

Průvlaky 1.PP : 8+20+9+2+3+6+2 50,00000

Ztužidla 1.PP : 6+19+1 26,00000

Průvlaky 1.NP : 8+20+9+2+3+2 44,00000

Ztužidla 1.NP : 6+20+1+3 30,00000

Průvlaky 2.NP : 8+11+9+3+3+3 37,00000

Ztužidla 2.NP : 5+10 15,00000

17 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 657,23715 4 833,98 3 177 071,24

Deska tl. 450mm : 1040*0,25 260,00000

Položkový rozpočet 
Demolice rozestavěné budovy
Budova železobetonový skelet
Bourací práce

234 115,58

107 075,00

61 934,67

4 942 669,96
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Deska tl. 150mm : 1040*0,15 156,00000

Pásy : 1040*0,55-((233,432+139,05+228,905)*0,55) 241,23720

18 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 211,19737 570,53 120 494,44

CPP 450 1.PP : 
0,45*3*(4+4,4+0,23+2,55+1,9+2,6+5,5+4,3+1,95+1,5+5,5)

46,48050

CPP 450 1.NP : (8,8+8,8)*3,3*0,45-
((3+7,98+1,8+7,41)*0,45)

17,05050

CPP 450 2.NP : (22,6*3,3*0,45)-((5,71+4,4)*0,45) 29,01150

CPP 300 1.PP : 
0,3*3*(1,2+2,1*5+0,54+0,56+0,3+0,6+5,3+4,6*2)

25,38000

CPP 300 1.NP : (4,5*2+4,6+1,5+5,1+3*2,4+5,1)*3,3*0,3-
((4,62+3,52+2,35)*0,3)

29,02800

CPP 300 2.NP : (7,1+3*2,1+5,1+2*4,9+4,6+1,5)*3,3*0,3-
((3,52+4,62+2,2+1,6)*0,3)

30,47400

CPP 300 3.NP : (3*2,1+2*5,1+5,3+1,1+1,1+2-
4,9+4,6)*3,3*0,3-
((3,52+4,62)*0,3)+(14,92+22,18+3,22+18,48+21,9+12,65+
18,4)*0,25*0,3

31,38230

CPP 450 3.NP : 21,25*0,25*0,45 2,39060

19 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 2,07900 1 150,69 2 392,28

Sloupy S3 (CPP) : 0,3*0,3*3,3*7 2,07900

20 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 59,41125 481,88 28 629,09

THERM 450 1.NP : (9+2,5+8,2+2,5+9,4)*3,3*0,45-
((5,7*2+3,24+5,7+7,92)*0,45)

34,20900

THERM 450 2.NP : (2,75+22,5+0,4)*3,3*0,45-
((12,7+3,24+12,7)*0,45)

25,20230

21 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 51,15000 718,36 36 744,11

Komín : 3,1*16,5 51,15000

22 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 162,67500 3 109,91 505 904,61

ŽB stěna tl. 450mm : 0,45*2,7*43+0,45*3*81,8 162,67500

23 962091112R00 Demontáž dílců parapetních ŽB do 3 t, H do 24 m kus 4,00000 688,75 2 755,00

Panely : 4 4,00000

24 963012510R00 Demontáží stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 8,11200 1 123,00 9 109,78

104*0,1*0,3*2,6 8,11200

25 963012520R00 Demontáž stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 71,85600 924,00 66 394,94

224*0,3*0,3*2,6 52,41600

72*0,3*0,3*3 19,44000

26 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 158,40000 145,83 23 099,47

1,25*24*3 90,00000

1,9*12*3 68,40000

27 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 186,91500 2 551,64 476 939,79

60,21+62,135+64,57 186,91500

28 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 51,48000 772,43 39 764,70

1,25*3,9*6 29,25000

1,9*3,9*3 22,23000

29 963090002R00 Demontáž strop. panelů dl.260 cm, do 1,5 t, H 24 m kus 29,00000 322,54 9 353,66

Panely ŽB4 strop 1.PP : 15 15,00000

Panely ŽB4 strop 1.NP : 14 14,00000

30 963090282R00 Demontáž strop. panelů dl. 560 cm, do 3 t, H 24 m kus 189,00000 421,56 79 674,84

Panely ŽB1 strop 1.PP : 67 67,00000

Panely ŽB1 strop 1.NP : 64 64,00000

Panely ŽB1 strop 2.NP : 58 58,00000

Díl: 98 Demolice
31 12345 Drcení stavební suti t     2 628,75000 165,00 433 743,75

Zdivo 3.NP : 56,66+4,3 60,96000

Beton strop 2.NP : 143,1 143,10000

Zdivo 2.NP : 3,74+54,85+52,22+19,66 130,47000

Beton schodiště, sloup, strop : 2+8,64+134 144,64000

433 743,75
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Zdivo 1.NP : 54,6+30,7+26,68 111,98000

Beton schodiště, strop, sloupy : 1,06+2+8,64+138,17 149,87000

Zdivo 1.PP : 45,68+83,66 129,34000

Beton 1.PP : 2+8,64+364+1383,75 1 758,39000

Díl: 712 Živičné krytiny
32 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 637,67730 13,67 8 717,05

Bonský šindel : 
2*102,157+2*34,8055+55,87+77,58+15,8123+75,66+8,97
+129,86

637,67730

33 712600832R00 Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé m2 559,20500 13,90 7 772,95

Bonský šindel : 
16,34+115,5+22,33+82,29+2*3,51+2*15,2+2*11,88+57+2*
49,57

453,78000

2*8,58+4,485+24,5+59,28 105,42500

Díl: 762 Konstrukce tesařské
34 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 180,54000 30,21 5 454,11

Pozednice : 
21,9+18,79+24,3+22,8+15+18,7+12,65+22+24,4

180,54000

35 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m     1 261,36000 37,91 47 818,16

Krokve : 
34*5,35+4,7+5,9+7,63+7,26+2*5,69+2*4,12+2*2,55+2+4,
3*3

247,01000

36,5*3,9+29,2*3,9+20,5-3,8+2*1,54+2*2,6+2*3,55+2*6,6 301,51000

28*7,55+10,65+2*10,3+2*9,9+2*9,5+2*9,1+2*8,7+2*8,3 333,65000

2*7,9+2*7+2*1,8+2*1,4+2*2,4+2*3,4+2*4,4+2*5,4+2*6,4 80,20000

2*7,2+2*4,7+2*0,55+2*1,55+2*2,55+2*3,55+2*4,55+2*5,5
5

60,40000

2*6,55+2*2,3 17,70000

Sloupy 1 : 37*2,81+27*3,09+9*3,24+2*2,165 220,89000

36 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 234,66000 45,62 10 705,19

Vaznice : 
16,81+7,26+15,5+18,7+6,93*2+7,58+7,6+2,2+14,9+11,26

115,67000

14,98+12,6+21,8+14,65+21,48+21,2+12,28 118,99000

37 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 1 196,88230 23,17 27 731,76

Záklop : 
2*102,157+2*34,8055+55,87+77,58+15,8123+75,66+8,97
+129,86

637,67730

16,34+115,5+22,33+82,29+2*3,51+2*15,2+2*11,88+57+2*
49,57

453,78000

2*8,58+4,485+24,5+59,28 105,42500

38 762354804R00 Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15° kus 30,00000 554,86 16 645,80

Vykýře : 30 30,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979981106R00 Kontejner odvoz 12 t t 1 895,74500 190,00 360 191,55

Strop 2.NP : 133,49+38, 75+44,71+14,92+100,7+35,74 368,31000

Sloupy 2.NP : 106,81 106,81000

Strop 1.NP : 147,33+14,96+18,3+8,61+32,2+114,9+74,38 410,68000

Sloupy 1.NP : 113,4 113,40000

Strop 1.PP : 154,23+16,03+79,56+32,2+114,8+58,44 455,26000

Sloupy 1.PP : 25,34+76,18 101,52000

Ocel : 
18,34+0,532+0,96+16+0,508+0,532+0,96+16,56+0,532+0
,96+42,7+215,95

314,53400

Sklo : 0,1 0,10000

Krytina : 13,402 13,40200

Podkladní pás : 11,729 11,72900

16 490,00

108 355,02

3 898 584,76
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40 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 1 555,98000 1 552,47 2 415 612,27

Strop 2.NP : 133,49+38, 75+44,71+14,92+100,7+35,74 368,31000

Sloupy 2.NP : 106,81 106,81000

Strop 1.NP : 147,33+14,96+18,3+8,61+32,2+114,9+74,38 410,68000

Sloupy 1.NP : 113,4 113,40000

Strop 1.PP : 154,23+16,03+79,56+32,2+114,8+58,44 455,26000

Sloupy 1.PP : 25,34+76,18 101,52000

41 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 25,13100 1 552,47 39 015,12

Krytina : 13,402 13,40200

Podkladní pás : 11,729 11,72900

42 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,10000 1 552,47 155,25

0,1 0,10000

43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1 555,98000 120,00 186 717,60

Strop 2.NP : 133,49+38, 75+44,71+14,92+100,7+35,74 368,31000

Sloupy 2.NP : 106,81 106,81000

Strop 1.NP : 147,33+14,96+18,3+8,61+32,2+114,9+74,38 410,68000

Sloupy 1.NP : 113,4 113,40000

Strop 1.PP : 154,23+16,03+79,56+32,2+114,8+58,44 455,26000

Sloupy 1.PP : 25,34+76,18 101,52000

44 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 2 739,12000 115,29 315 793,14

Zdivo 3.NP : 56,66+4,3 60,96000

Beton strop 2.NP : 143,1 143,10000

Zdivo 2.NP : 3,74+54,85+52,22+19,66 130,47000

Beton schodiště, sloup, strop : 8,64+2134,1 2 142,74000

Zdivo 1.NP : 54,6+30,7+26,68 111,98000

Beton schodiště, strop, sloupy : 1,06+2+8,64+138,17 149,87000

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2 589,25000 197,47 511 299,20

Zdivo 3.NP : 56,66+4,3 60,96000

Beton strop 2.NP : 143,1 143,10000

Zdivo 2.NP : 3,74+54,85+52,22+19,66 130,47000

Beton schodiště, sloup, strop : 8,64+2134,1 2 142,74000

Zdivo 1.NP : 54,6+30,7+26,68 111,98000

46 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 1 909,73000 36,55 69 800,63

Zdivo 1.PP : 45,68+83,66 129,34000

Beton 1.PP : 2+8,64+364+1383,75 1 758,39000

22 22,00000
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Graf č.1 Podíl stavebních dílů z celkové ceny bouracích prací 

Z grafu lze vyčíst, že největší podíl na ceně mají bourací práce a úkony spojené s dopravou suti a jejím 

uskladněním respektive zrecyklováním. 

  


