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RESUME: Demolition as a source of building raw materials 

Development of demolition work is connected with the new construction after 
World War II. 
Before the demolition is carried out structural engineering research, seeking knowledge of 
structural design, building materials and their degradation and the static state of the 
structure.  
Demolition of buildings is the construction work in emergency conditions is an increased 
threat for workers.For demolition of the building must be prepared worksheet listing the 
work and safety rules.  
Building demolition can be carried by hand or with machinery, or using explosives.  
Current technologies are characterized by large scale mechanization with height, 
accompanied with a special device for releasing the structures, hydraulic hammers, 
splitting and crushing jaws.  
Since the 50s yers were used for demolition blastings. Using is tied to knowledge in the 
field of blasting techniques.  
For the implementation of demolition using explosives to be processed for technical 
projekt.  
Demolition works are a source of construction waste, which can be employ through 
recycling technologies as a raw material for production of new building materials.  
Buildings of brick masonry are a source of brick rubble remains of the mortar binder, 
timber ceilings and rafters and roof. Objects are the source of concrete aggregates
obtained  concrete matrix and iron waste from concrete reinforcing elements.  
Steel structure designed as a steel frame with masonry backing are the source of waste 
and scrap of waste brick panels.  
Using explosives for demolition is required specialized knowledge of explosives with 

technical manager blaasting.Technical university in Ostrava are taught courses demolition 
of building and recycling of building materials in the branch of urban construction, 
environmental construction and for the branch of building materials. 
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1 ÚVOD 
Rozvoj stavebních technologií a stavebních hmot v povále�ném období v Evrop� a 
v�decký pokrok p�inesl rozvoj stavebnictví,ale i po�adavky na odstranování staveb. 
Sociální zm�ny ve spole�nosti zp�sobily  p�esun obyvatel do m�st, co� vyvolalo 
po�adavek na výstavbu satelitních m�st v okolí historických center na bázi betonových 
panel�. 
Výstavba nových objekt� neprobíhala v�dy na nezastav�ných plochách,ale v d�sledku 
urbanistických úprav m�st i v uzav�ených m�stských aglomeracích co� vyvolalo 
po�adavek na zbourání p�eká�ejících objekt�.  
Odstran�ní nepot�ebných objekt� vyvolal po�adavek na moderní,rychlé,efektivní a 
bezpe�né zp�soby bouracích technologií. 

Demolice stavebních objekt� je �innost spojená s legislativním pojmem-odstran�ní 
stavby a dal�ími pojmy-bourání,destrukce,odst�el a likvidace. 
Rozsah uvedené �innosti je dán stavebním zákonem 183/2007 Sb.  a navazujících 
p�edpis�: 
Vyhlá�kou 324/1990 Sb.�eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu 
z 31.7.1990 o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 
Zákonem �.61/1988Sb.z 21.4.1988 o hornické �innosti,výbu�ninách a o státní bá�ské
správ� v�.zm�n a vyhlá�kou �BÚ �.72/1988 Sb.z 29.4.1988 o pou�ívání výbu�nin v�. 
zm�n p�i demolici odst�elem. 

P�ed demolicí objektu je provád�n stavebn� technický pr�zkum zam��ený na 
- znalost konstruk�ního �e�ení, konstruk�ních prvk� a materiál�   
-znalost statické funkce demolovaného objektu, statické funkce jednotlivých 

stavebních prvk� a jejich spojení 
-ohodnocení stavebních materiál� a dílc� pro zp�soby a mo�nosti recyklace 

Pojem bourací a demoli�ní práce zahrnuje �iroký okruh problematiky �znalosti o 
stavebních matriálech, degrada�ních a korozivních  procesech probíhajících ve struktu�e 
stavebních materiál� a konstrukcí 

-znalosti stavební mechaniky, pru�nosti a statiky stavebních konstrukcí 
-znalosti v oboru výbu�nin 
Bourání staveb m��eme za�adit do stavebních prací v mimo�ádných podmínkách, 

kdy musí být : 
-stanoveny zásady technických a organiza�ních opat�ení k zaji�t�ní bezpe�nosti 

práce
-vypracován technologický postup prací zaji��ující spolehlivý postup bourání 
- vypracován technický projekt odst�elu p�i demolici odst�elem
-se v�emi technickými, bezpe�nostními a hygienickými opa�eními musí být 

seznámeni  zú�astn�ní pracovníci  

Metody bourání stavebních objekt�. 
Podle rozsahu lze provád�t bourací práce a demolice: 
-postupným rozebíráním �ástí stavby s malou mechanizací 
-pomocí ocelových záva�í dopadem na konstrukci  
-pomocí výkonných stroj� s odt��ením
-s pou�itím výbu�nin  s následným odt��ením
-zpracováním  stavebního odpadu v recykla�ních linkách 
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2 RU�NÍ BOURÁNÍ 

Technologie ru�ního bourání je vyu�ívaná u nízkých a rozsahem nevelkých objekt�,p�i 
rekonstrukcích a p�i odstra�ování �ástí  v�ech druh� staveb. 
Mimo jednoduchá pá�idla, krompá�e a ocelové palice je pou�íváno ru�ní elektrické a 
pneumatické ná�adí: elektrické a hydraulické sbíje�ky,hydraulické 
klíny,rozbru�ova�ky,pálící agregáty. 
Rozpojený stavební materiál kámen a cihly je �asto po o�ist�ní  ukládán pro budoucí 
pou�ití,po�kozený materiál s ohledem na malý objem je pou�it pro zásypy nebo je 
odvá�en na skládky odpad� jako inertní materiál.Stavební odpad u ru�ního bourání je 
vyu�íván z 80 %. 
Ru�ní bourání je uplat�ováno dále u kleneb,ocelových a �elezobetonových skelet�
rozpalováním ocelových prvk� a následným jejich sná�ením pomocí je�ábu.Rovn�� p�i 
bourání komín� se vyu�ívá práce horolezc�.   

3 TECHNOLOGIE STROJNÍHO BOURÁNÍ

Bourací metody jsou závislé na typu pou�itého stroje.                                                                          
Stroje bourají objekt po �ástech ze shora, v�dy rozru�ováním a odd�lováním díl�ích 
stavebních prvk� a jejich shazováním volným pádem k pat� objektu. Strojní technologie 
bourání v sou�asnosti vyu�ívají výkonnou mechanizaci. 
Stroje výrazn� urychlily metody uplat�ované u bouracích pracích. 
Na t��ební mechanismy-bagry a rypadla s kolovými nebo pásovými  podvozky jsou 
nasazena: hydraulická  bourací kladiva, drtící s �típací �elisti, drapáky p�i stále v�t�ími 
vý�kovými dosahy.
Pro bourání pomocí stroj� musí být vypracován technologický postup prací,ve kterém 
jsou stanoveny postupy,druhy stroj� a bezpe�nostní pravidla pro pracovníky. 
Bourání pomocí stroj� vy�aduje zna�né zku�enosti obsluh stroj�. 
Rozt�íd�ní stavebního odpadu probíhá ji� p�i bourání objektu. 

4 DEMOLICE ODST�ELEM 

Demolice odst�elem stavebních objekt� vyu�ívá výbu�niny umíst�né v nosných 
konstrukcích. Bouraný objekt nebo jeho �ást se obvykle odst�elem bourá v celku nebo 
po �ástech. Pomocí trhavin je mo�né rozpojovat v�echny stavební materiály-
kámen,cihly,beton a �elezobeton,ocel,d�evo. Demolice pomocí trhavin lépe uplatnitelná 
u objekt� vý�kových, v��í a komín�. 

Podstatou demolice odst�elem je poru�ení statické stability a tuhosti objektu. 
Ke z�ícení konstrukcí jsou pou�ívány  destruk�ní �ezy,které jsou prolo�ené v�emi 

nosnými �ástmi objektu, ve kterých jsou navrtány otvory pro ulo�ení trhavin. 
Destruk�ní �ezy se umis�ují: 

-v úrovni terénu obvykle nad základy
-pod úrovní terénu v suterénních �ástech objekt�
-v r�zných úrovních objektu 
Velikost trhavinové nálo�e je závislá na -druhu trhaviny
                                                -rozm�ru stavebního prvku 
                                                -druhu stavebního materiálu 
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Pro demolici odst�elem stavebních objekt� musí být zpracován technický projekt 
odst�elu s výpo�tem spot�eby trhavin a rozn�covadel,technologickým postupem prací a 
bezpe�nostními opat�eními. Pra�nost a hluk vznikají pouze po  odpálení nálo�í a 
následném odt��ení vzniklého rozvalu.P�i odt��ení rozvalu se vyu�ívá selektivní t��ba 
na rozt�íd�ní smí�eného odpadu. Demolice odst�elem m��e provád�t pracovník 
s odborností technický vedoucí odst�el�. Povolení k demolici odst�elem vydává �eský 
bá�ský ú�ad. 

5 STAVEBNÍ DEMOLI�NÍ ODPAD-SDO 

P�í provád�ní v�ech druzích bouracích prací vzniká stavební odpad.Tento odpad je 
druhem odpadu evidovaným v zákon� o odpadech 154/2010 Sb. s platností od 1.7.2010  
P�i demolici zd�ného objektu dochází k rozpadu cihelného zdiva od spojovací 
malty.Zpracování spo�ívá v p�et�íd�ní a p�edrcení na frakce.Cihelný stavební odpad 
m��e být zne�i�t�n zbytky d�eva,st�e�ních krytin p�ípadn� cihel z komínového zdiva. 
�elezobetonové konstrukce jsou zdrojem betonu s ocelovou výztu�í.Jejich zpracování 
vy�aduje nejd�íve odd�l�ní betonové matrice od výztu�e a podrcení betonu a jeho 
rozt�íd�ní na frakce 
od 0 do 60 mm.Do této kategorie se budou �adit odpady z panelových staveb. 
Ocelové stavby tvo�í skelet sestavený z ocelových sloup�,trám� a pomocných 
ocelových konstrukcí.Ocelová konstrukce je dopln�ny výpl�ovým zdivem,nebo 
oplá�t�ním. 
Ocelovou konstrukci lze bourat po odstran�ní výpl�ového zdiva a po odstran�ní plá�t�  
postupným rozpalováním a sná�ením d�leného ocelového materiálu pomocí je�ábu. 
Demolice odst�elem je zalo�ena na principu p�ílo�ných nálo�í umíst�ných na nosných 
sloupech v místech navr�ených destruk�ních �ez�.P�i demolici odst�elem dojde 
v jednotlivých �ezech k �ízenému pádu celého objektu do sm�ru. 
Zna�nou nevýhodou p�ílo�ných nálo�í je jejich ú�inek na okolí vlivem rázové vlny. 
Kovový odpad je snadno odd�litelný od ostatních �ástí zbouraného objektu. 

Tématicky jsou recykla�ní technologie sm�rovány na: 
-t�íd�ní odpadu ihned po demolici 
-zpracování odpad� v recykla�ních linkách 
-op�tné vyu�ití recyklátu pro nové stavební výrobky
-ukládání na skládky

Demoli�ní technologie  v sou�asnosti vyu�ívá v�t�ina stavebních firem. Znalosti 
stavebních technik� pro provád�ní demolic stavebních objekt� jsou získávány a� praxí. 
Výuka stavebních technik� a in�enýr� není cílen� zam��ena na demoli�ní práce.  
Na stavební fakult� V�B-TU v Ostrav� je zavedena výuka p�edm�tu � Demolice 
stavebních objekt� a recyklace stavebního odpadu� pro obory m�stské stavitelství a 
in�enýrství,prost�edí staveb a �Trhací práce s destrukce� pro obor stavební 
hmoty.Studenti v t�chto p�edm�tech jsou seznámeni s problematikou bouracích prací 
strojními technologiemi a pomocí trhacích prací s mo�ností získání oprávn�ní pro 
bourání pomocí trhavin. 
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