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E. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

E.1 Informace o objektu  

Název stavby:  Rekonstrukce historické vily 

Místo stavby:  Na Dlouhé mezi 59/11, Praha 4, Hodkovičky, 140 00 

    

E.2 Vymezení předmětu řešení 

Technologický postup odstranění stávajících hurdiskových stropů v objektu.  

 

E.3 Pracovní podmínky 

E.3.1 Připravenost staveniště 

V celém objektu budou vysazena a uskladněna dveřní křídla. Pro jednodušší opětovné 

osazení se musí na jednotlivá křídla označit jejich umístění. Obložky dveří se zabední pomocí 

OSB desek tl. 22 mm. 

Odstraní se nášlapné vrstvy podlah. 

Bouraný strop se podbední pomocí nosníkového stropního bednění. Výška bednění se 

určí tak, aby vrchní hrana desky byla 10 až 15 cm pod spodním okrajem konstrukce stropu. 

Po okrajích desky musí být ochranná lišta, zabraňující padání sutě.  

 

E.3.2 Struktura pracovní čety 

Vedoucí čety: Stavební mistr, který odpovídá za kvalitu provedené práce dle 

technologického postupu a zodpovídá za všechny členy pracovní čety. Je povinen dbát 

pokynů stavbyvedoucího, dále odpovídá za dodržování BOZP. 

Pracovníci. Jsou povinni dbát pokynů vedoucího čety a stavbyvedoucího.  Pracovní 

četa se skládá ze 4 členů (mistr plus 3) 

 

E.3.3 Klimatické podmínky pro práci 

 Bourací práce se provádí uvnitř a mohou být prováděny bez ohledu na klimatické 

podmínky.  
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E.3.4 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 

Těžké bourací kladivo, např.: Makita, HM 1307 C 

Lehké vrtací kladivo, např.: Hilti, TE 16, s vrtáky do betonu, Fréza do betonu s diamantovým 

kotoučem, např.: Bosch GNF  65 

Stavební kbelík, plastový, 20 l 

Stavební kolečko, 60 l 

Osobní ochranné pomůcky: Pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranné brýle, 

ochranná sluchátka, pracovní přilba.  

 

E.4 Zajištění konstrukce krovu 

Před započetím bouracích prací je nutné znát vzájemnou polohu sloupků nesoucích 

krov a ocelových I nosníků. Pomocí vrtů se stanový poloha ocelových válcovaných I profilů. 

Krov se před započetím bouracích prací dočasně podepře pomocí bednících stojek.  

a) Sloupek je přímo nad I profilem.  

Opatrně se z jedné strany vybourá beton mezi sloupkem a I profilem. Vzniklá mezera se 

vyklínuje pomocí dubových klínů. Stejný proces opakujeme i z druhé strany. Poté se k I 

nosníku přivaří ocelová příložka ve tvaru písmena L se dvěma otvory průměru 16 mm. 

Příložka L se přiloží tak, aby byla v kontaktu s I profilem i sloupkem. To samé se zopakuje i 

z druhé strany. Sloupek se následně provrtá skrz předpřipravené tvory v L příložkách, 

sešroubuje závitovou tyčí a upevní se na místě pomocí matiček s podložkou.  

b) Sloupek je mezi I profily. 

  Pomocí frézy do betonu se na jedné straně vyfrézuje pracovní otvor mezi 2 přilehlé I profily 

do hloubky 100 mm. Do otvoru se vloží výměra z válcovaného profilu I, hI= 100 mm a přivaří 

se k I nosníkům na obou koncích. Na vložený I profil (výměra) se přivaří příložka ve tvaru L 

se dvěma otvory průměru 16mm, tak aby se dotýkala sloupku. 

Stejný profil se vloží i z druhé strany. Následně se sloupek provrtá a upevní na místě pomocí 

závitové tyče a matek s podložkou.  
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E.5 Technologický postup 

E.5.1 Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny od 3. NP dolů. Bourací práce začnou vybouráním 

obkladů a příček v místnostech 3.06 a 3.07. Bourací práce budou prováděny pomocí 

bouracího kladiva od nejvzdálenějšího místa od schodiště směrem ke schodišti.  

V době bouracích prací, musí být zajištěn zákaz vstupu osobám pod bouraný prostor, kvůli 

riziku vážného poranění od padající suti. 

E.5.2 Odstranění suti 

Suť se odstraní po jednotlivých záběrech bourání. Suť se z konstrukce bednění pomocí 

lopat, stavebních kyblíků a stavebního kolečka přemístí ke staveništnímu shozu.  

Staveništní shoz bude umístěn v místnosti 2.06 (balkón) a zakončený bude v kontejneru 

umístěném mimo objekt dle výkresu zařízení staveniště. 

 

E.6 Pracnost – jedno podlaží 

E.6.1 Bourání betonu a hurdisek  

Měrná jednotka MJ [m3] 

Normohodina Nh= 2,6 

 

Množství materiálu, m= s ∙ h= 137 ∙ 0,162= 20,6 m3 

Plocha podkroví, s= 137 m2 

Tloušťka vrstvy, h= 162 mm 

 

Doba bourání, h=Nh ∙ m=2,6 ∙ 20,6= 53,6 h 

1 směna, hp= 8 hod 

Počet bouracích záběrů, 2 

Doba trvání, ht= h/(hp ∙ 2)= 53,6/ 16≅ 4 

 

F.6.2 Odstranění suti 

Měrná jednotka MJ [m3] 

Normohodina Nh= 2,6 
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Množství materiálu, m= s ∙ h= 137 ∙ 0,162= 22,2 m3 

Plocha podkroví, s= 137 m2 

Tloušťka vrstvy, h= 162 mm 

 

Odstranění suti, h=Nh ∙ m=2,6 ∙ 22,2= 57,7 h 

1 směna, hp= 8 hod 

Počet pracovníků, n=2 

Doba trvání, ht= h/( hp ∙  n)= 57,7/ (8 ∙ 2)≅ 4 dny 

 

Práce/den 1 2 3 4 5 

Lokalizace I profilů      

Podepření Krovu      

Bourání, 2 pracovníci      

Odstranění suti, 2 pracovníci      

 

 

E.7 Kvalita provedení 

 Během celého průběhu bouracích prací je nutné pečlivě kontrolovat kvalitu práce. Za 

kvalitu práce ručí vedoucí čety. Pravidelné kontroly je povinen provádět stavbyvedoucí. Před 

zahájením prací je nutné přeměřit počet a rozestupy podpůrné konstrukce bednění. Vše musí 

být v souladu s projektovou dokumentací, kterou se stavby řídí. Pokud se v projektové 

dokumentaci vyskytne chyba, je nutné tuto chybu ihned projednat s projektantem.  

Při bouracích pracích v podkroví se kontroluje zajištění sloupků krovu.  

 

E.8 BOZ a PO 

 Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 

problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy a pracovními postupy.  

Zároveň se musí prokazatelně seznámit se zásadami ochrany zdraví a poskytování první 

pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy BOZP ve znění nařízení vlády 
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597/2006 Sb., 309/2006 Sb., a 362/2005 Sb., dále zákoník práce 262/2006 Sb., Stavební 

zákon č, 183/2006 Sb. Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní činnosti 

bezpodmínečně používat předepsané pracovní ochranné pomůcky, především pracovní přilbu, 

ochranné rukavice, pracovní obuv, chrániče sluchu a očí, ochranný pracovní oděv. 

591/2006 Sb.: 

 Přístup na jakoukoliv plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této plošině. Materiály, stroje, dopravní prostředky, a 

břemena při přepravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

362/2005 Sb.: 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pomůcky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 

pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 

dokumentace. Mohou být použity pouze takové osobní ochranné pomůcky, které splňují 

požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Zaměstnanec se musí před použitím 

osobním ochranných pracovních pomůcek přesvědčit o jejich kompletnosti, 

provozuschopnosti a nezávadnému stavu.  

 

E.9 Vliv na životní prostředí 

Hospodaření a nakládání s odpady bude dodržováno v mezích zákona č. 185/ 200 Sb., 

o odpadech. Konkrétní způsoby jsou určeny prováděcími předpisy. Odpady budou 

shromažďovány utříděné a zabezpečené před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

V průběhu stavebních prací bude prováděna průběžná evidence odpadů a způsob nakládání 

s ním za každý druh samostatně. Za účelem likvidace odpadů bude uzavřena smlouva 

s firmou mající oprávnění k nakládání s odpady. Nakládání s chemickými látkami se bude 

řídit zákonem č. 356/ 2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.  

 

 

 

 

 

 



8 
 

E.10 Postupový diagram 

 

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST K1 

PŘÍPRAVA K2 

BEDNĚNÍ K3 

BOURACÍ PRÁCE, LIKVIDACE SUTI  

PŘEDÁNÍ K4 

 

 

K1 

Zhotovitel převzal od zadavatele (investora) staveniště a před zahájením prací provedl 

kontrolu předávaného staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci 

zhotovitele nebyli ohroženi probíhajícím provozem vlastního pracoviště. Pracovníci budou 

proškoleni z BOZP.  

 

K2 

Bude určena se přesná poloha stropních válcovaných I nosníků. 

Bude provedena kontrola zajištění krovu. Před zahájením bouracích prací bude krov bezpečně 

ukotven ke stropním válcovaným I profilům. Bude umístěn stavební shoz do okenního otvoru. 

Vyústění stavebního shozu bude do připraveného kontejneru na stavební suť s doplněním 

plachty pro omezení prašnosti. 

 

K3 

Při montáži bude prováděna kontrola geometrické přesnosti bednění, správné umístění a počet 

stojek.  

 

K4 

Před předáním staveniště pro opravu stropní konstrukce se provede kontrola provedení 

bouracích prací, zejména zda byly práce provedeny v úplném rozsahu. V odkrytém stropu 

zůstanou pouze válcované I profily bez volných úlomků.  
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