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1) Bourání příček a zřizování nových 

 

Bourání příček není tak složité jako bourání jakékoliv nosné konstrukce. Nejsme-li si jisti, zda se 

opravdu jedná o příčku, pozveme si opět na konzultaci statika. Je-li dostupná výkresová 

dokumentace stavby, není problém z ní vyčíst, o jakou zeď se jedná.  
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Budeme-li vycházet z definice příčky, o které říkáme, že je to nenosná zeď, která zpravidla 

velmi málo zatěžuje stropní konstrukci, pak k jejímu vybourání přistupujeme sice 

zodpovědně, ale s vědomím, že není třeba tak přísně dodržovat bezpečnostní předpisy, jako při 

bourání nosné zdi. 
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Příčku začneme rozebírat v horní části, nikdy ne naopak. K rozebrání nám stačí sekáč, 

kladivo, příklepový elektrosekáč, vše výjimečných případech pneumatické bourací kladivo. Po 

vybourání a odstranění suti, postavíme z vhodného materiálu novou příčku.  
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V současné době se nám nabízí nepřeberné množství lehčených materiálů. Všechny lze na 

výstavbu nové příčky použít. Nejjednodušší a nejmodernější způsob je však využití suché stavby 

a to montáží příček ze sádrokartonu.      
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