
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 

Škola  Střední odborná škola  a Střední odborné učiliště, Hustopeče, 

Masarykovo nám. 1 

Autor  Oslzlý František 

Číslo VY_32_Inovace_13_OV-Z_BOZP_Bourací práce 

Název  Bourací a rekonstrukční práce 

Téma hodiny  Seznámení s BOZP 

Předmět  Odborné předměty oboru Zedník 

Ročník/y/  1-3..Ročník 

Datum tvorby 27.8.2013 

Anotace  Učební materiál obsahuje závazné pokyny dle platných předpisů pro 

provádění bouracích prací při OV. 

Očekávaný výstup  Žák se seznámí s BOZP související  s bouracími a rekonstrukčními 

pracemi 

Druh učebního 

materiálu  

Prezentace s výkladem 



BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE 

 Technologický postup musí být zpracován na 

základě zevrubné prohlídky bouraného 

(rekonstruovaného) objektu a jeho statického 

posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k 

nekontrolovanému porušení stability objektu 

nebo jeho částí. 

 



 Bourání objektů vyšších než přízemních, 

strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 

výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, 

rekonstrukce a bourání, při kterém dochází ke 

změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní 

bourání, bourání speciálními metodami (řezání 

kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, 

mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci 

pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. 

 



PRŮZKUM STAVU OBJEKTŮ 

  Před započetím bouracích nebo 
rekonstrukčních prací se musí uskutečnit 
průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit 
inženýrské sítě a stav dotčených sousedních 
objektů. 

 Na základě průzkumu dodavatel stavebních 
prací zajistí před zahájením bouracích nebo 
rekonstrukčních prací vypracování 
technologického postupu těchto prací. 

 



PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Před započetím bouracích nebo 
rekonstrukčních prací se musí vymezit 
ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací, zajistit ho proti vstupu 
nepovolaných osob. 

 Průzkumem zjištěné podzemní prostory (dutiny, 
studně a jiné podzemní objekty) se musí před 
započetím prací zasypat nebo jiným bezpečným 
způsobem zajistit. 

 



 Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení 
instalované v bouraných a rekonstruovaných 
objektech se musí před započetím prací odpojit 
a zajistit, aby se nedaly použít. 

 Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve 
kterém se bourací práce provádí 

  Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení 
vedlejších objektů, zejména těch, které 
rozebíráním přiléhajících staveb ztratily oporu.  



 Materiál z bourané části objektu se musí 

odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah 

nebo stropů. 

 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby 

neomezoval další průběh bouracích prací. 

  Při ručním bourání střechy musí být postup 

volený tak, aby nebyla narušena pevnost 

ostatních částí konstrukce. 



  Konstrukční prvky mohou být odstraněny při 

ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

 Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí 

zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

  Před bouráním příček pod vodorovnými 

konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají 

nosnou funkci. 

 



 Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se 

bude strhávat materiál, se v případě potřeby 

zvyšuje podpěrami. 

  Ruční bourání stropů s nosnou dřevěnou 

konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad 

ní zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze 

stropů je odstraněn bouraný materiál. 

 



 Při ručním bourání v případě, že hrozí 

prolomení nebo se prolomí podlahy, musí se 

práce přerušit a podlahy se musí spolehlivě 

podepřít nebo úplně odstranit. 

  Bourací práce jsou zakázány, pokud nejsou 

stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků v 

technologickém postupu. 

 



 

Použité materiály: 

 Vyhláška č.324/1990 Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 

 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je 

František Oslzlý. 

 


