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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
SO 01 Snížení komínu 

 
Popis stavby 

   

     Stávající objekt komínu je sou částí technického zázemí Základní školy 
v Jimramov ě. Slouží k odkou ření tepelných zdroj ů školy. Kotelna s komínem je 
situována v p řístavb ě školy na pozemku p. č. 434 v katastrálním území 
Jimramov. Komín je vyzd ěn z cihel plných pálených. Komínové t ěleso je 
vyvložkováno. V souvislosti se zm ěnou topného média byly komíny v souvislosti 
s plynofikací školy p řevložkovány. D ůvody, které vedly vlastníka školy 
k rozhodnutí snížit výšku komína odbouráním jsou je ho neestetická výška a 
náklady vynakládané na udržování objektu. Komín po provedené plynofikaci 
neklade takové nároky na ú činnou výšku jako v p řípad ě p ůvodního zdroje na 
pevná paliva. 
 
Výsledek pr ůzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p ři návrhu její 
změny 
 
     Nosný systém stavby je ve stavu umož ňujícím p ředpokládané postupy 
kombinace strojní a ru ční demolice. 
 
Navržené materiály a hlavní konstruk ční prvky 
 
     K zajišt ění stability vybraných konstrukcí budou do časn ě využity 
podpěrné konstrukce z oceli a d řeva a lešení. 
 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení u važovaných p ři návrhu 
bourání nosné konstrukce 
 
     Provedení bouracích prací je p ředpokládáno v klimaticky p říznivém 
období. V p řípad ě provád ění demolice v zimním období je nutné zejména p ři 
odstra ňování krovu zapo čítat klimatické zatížení sn ěhem. 
     Hodnoty uvažovaných užitných, klimatických a d alších zatížení bouraného 
objektu: 

Sněhová oblast: V. 

Zatížení sn ěhem:  s h =  2,5 kPa 

Větrná oblast: IV. 

Výchozí základní rychlost v ětru: v b0 = 30 m/s 

 
 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo techn ologických postup ů 
 
     S ohledem na objem, konstruk ční řešení a situování objektu bez nárok ů. 
 
Zajišt ění stavební jámy 
 
     Stavební jáma sou částí demolice nebude. 
 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohl y ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, p řípadn ě sousední stavby 
 
     P ři standardním dodržení pracovních postup ů v souvislosti s bezpe čností 
a ochrannou zdraví p ři provád ění demolic bez nárok ů. 
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Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích 
konstrukcí či prostup ů 
 
     Vzhledem k rozsahu bouracích prací je uvažován o s bouráním ru čním za 
použití jednoduchých nástroj ů (palice, krompá če, seká če sochory, klíny, malá 
bourací kladiva s pohonem elektrickým nebo na stla čený vzduch). 
 
Postup bouracích prací všeobecn ě: 
-zajišt ění st řešní krytiny proti poškození 
-instalace bouracího lešení na roznášecí prvky 
-odstrojení objektu (žeb řík, vymetací a revizní plošina) 
-postupná demontáž zdiva komínu 
 
Přípravné práce p řed bouráním: 
     P řed zahájením bouracích prací je pot řeba vždy vyzna čit ohrožený prostor 
a zabránit vstupu nepovolaných fyzických osob. Ohro žený prostor se 
v zastav ěném území vymezuje oplocením vysokým minimáln ě 1 800 mm. Pokud to 
není možné, zajistí se prostor ostrahou nebo vylou čením provozu. 
     Pro kropení za ú čelem omezení prašnosti se z řizuje do časný p řívod vody 
ze stávajícího domovního zdroje. Elektrická energie  pro bourací práce se 
zajiš ťuje pomocí do časného elektrického staveništního rozvad ěče napojeného 
ze stávající p řípojky nn objektu, která bude po dobu realizace dem olice 
funk ční. Podmínky dodávky el. energie dojedná zhotovitel  demoli čních prací u 
vlastníka objektu. 
     P řed zapo četím bouracích prací je nutno vyhodnotit pot řebu a zp ůsob 
provedení provizorního i definitivního podchycení k rovu, na n ěmž spo čívá 
bourací lešení.  
 
Ruční bourání: 
     Nejd říve se odstra ňují kovové prvky pro p řístup a revizi komínu. Potom 
se zahájí ru ční bourání od komínové hlavy. 
     P ři ru čním bourání nosných konstrukcí komínu se postupuje zásadn ě shora 
dol ů. Soub ěžné bourání pracovníky rozmíst ěnými nad sebou není možné. 
     Pokud není zajišt ěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni 
opírat ani jednoduché žeb říky pro pomocné práce. 
     Nelze ru čně strhávat zdivo. 
     Pod pracovní plochou lešení se v pr ůběhu rozebírání komínu nesmí nikdo 
zdržovat. 
     Pomocné konstrukce se odstraní až po dobourání  komínu, kdy tyto 
konstrukce p řestanou sloužit jako pracovní plocha.  
 
Vybouraný materiál: 
     Nikdy nesmí dojít k p řetížení stávajících stropních, resp. st řešních 
konstrukcí nahromad ěným vybouraným materiálem. Ani do časné konstrukce z řízené 
vně bourané stavby nebo kolem plášt ě budovy nesm ějí být v pr ůběhu bourání 
zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomu to ú čelu výslovn ě ur čeny. 
     Vybouraný materiál je pot řeba vždy pr ůběžně odstra ňovat. 
      
Povinnosti zhotovitele stavby: 
     Zhotovitel vykonává o pr ůzkumu provedeném p řed bouráním zápis..  
     Pokud se nejedná o nosné konstrukce, zajiš ťuje zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základ ě aktuálního pr ůzkumu bourané stavby, 
statického posouzení, stavu vedení a technického vy bavení, stavu sousedních 
staveb (p řilehlé školní budovy) a podobn ě. 
     Bourací práce se vždy zahajují na základ ě písemného p říkazu vydaného 
osobou ur čenou zhotovitelem. 
     P řed zahájením bouracích prací je t řeba stanovit signál, kterým dá 
v naléhavém p řípad ě osoba ur čená zhotovitelem pokyn k opušt ění pracovišt ě. 
Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazate ln ě (písemn ě) seznámeny. 
     Osoby ur čené zhotovitelem mohou provád ět bourání svislých konstrukcí od 
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výšky 3 m. Navíc musí být zajišt ěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu 
zhotovitelem pov ěřenou.  
     Pokud by mohly být osoby provád ějící bourací práce ohroženy padajícími 
předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém pos tupu vykonána taková 
opat ření, aby zajistila jejich bezpe čnost. 
     Pokud jsou p ři bourání zjišt ěny další nové skute čnosti, zajistí 
zhotovitel vždy bez zbyte čného odkladu zm ěnu technologického postupu podle 
t ěchto nov ě vzniklých skute čností. Je-li to nutné pro další bezpe čné 
pokra čování bouracích prací, práce do časn ě p řeruší. 
 
 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
     Po provedení demolice bude zkontrolován stav s t řešní konstrukce.  
 
Seznam použitých podklad ů, norem, technických p ředpis ů, odborné literatury, 
výpo četních program ů apod., 
 

• ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
• Vyhl. č. 337/1997 kterou se vydává katalog odpad ů a stanoví další seznamy 

odpad ů (katalog odpad ů ) ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
• Vyhl. č. 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhl. č. 132/ 1998 kterou se provád ějí n ěkterá ustanovení stavebního 

zákona 
• Vyhl. č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na st avby 
• Vyhl. MH č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabez pečujících 

bezbariérové užívání staveb 
• Zákon č. 17/1992 o životním prost ředí ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
• Zákon č. 114/1992 o ochran ě p řírody a krajiny ve zn ění pozd ějších 

předpis ů  
• Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve z nění pozd ějších 

předpis ů 

• Zákon č. 125/1997 o odpadech ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
• Zákon č. 183/ 2006 o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon  
• Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezp ečnosti a 

ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci) 

• Nařízení vlády č. 502/2000 o ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky 
hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě 
pracovní prost ředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpe čnost a ochranu 
zdraví p ři práci na pracovišti s nebezpe čím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništi 

 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ění odstran ění 
stavby, p řípadn ě dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem 
 
     Projektová dokumentace respektuje požadavky vy hlášky 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na stavby. 
     P ři realizaci demolice je nutno dodržovat informace o bsažené v této 
technické zpráv ě i p řípadných poznámkách na jednotlivých výkresech. 
     P ři podstatném rozporu jednotlivých údaj ů je nutno si vyžádat vyjád ření 
projektanta v rámci autorského dozoru. 
     Nepodstatné zm ěny díla mohou být provedeny dle požadavk ů investora 
specifikovaných v pr ůběhu realizace. 
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     Pokud se bude jednat o podstatné zm ěny, musí být projednány 
s projektantem a stavebním ú řadem a musí být povolena jejich zm ěna. 

 

Žďár nad Sázavou  :   

Vypracoval   :   Ing. František Laštovi čka 

 


