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BAOZ PŘI ZEDNICKÝCH PRACÍCH 

 Zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt 

musí být umístěna tak, aby při provozu 

neohrožovala obsluhu ani pracovníky 

provádějící další pracovní činnosti. 

 V případě použití chemických přísad do malt 

musí být při práci dodržena bezpečnostní 

opatření stanovená výrobcem. 

 



 Při strojním čerpání malt musí být zabezpečeno 
účinné dorozumívání mezi pracovníkem v místě 
nanášení (ukládání) a obsluhou čerpadla. 

 Pracovníci musí při činnostech, kdy hrozí 
nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné 
malty nebo mléka, používat určené osobní 
ochranné pracovní prostředky. Hašení vápna v 
sudech, v úzkých a hlubokých nádobách je 
zakázáno 



 Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro 
práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m 
široký. 

 Zděné konstrukce musí být provedeny podle 
zvláštních předpisů. 

 Při zdění pod úrovní terénu musí být stěny výkopů 
zabezpečeny proti sesutí. Zabezpečovací 
konstrukce lze odstraňovat souběžně s postupem 
vyzdívky, pokud není ohrožena pevnost a stabilita 
zdiva. 

 



 U izolačních zdí, opěrných zdí a podobných 

konstrukcí se nesmí zasypávat nebo přihrnovat 

materiál z vnější strany zdi do té doby, než zdivo 

vykazuje dostatečnou pevnost 

 Pokud se k dopravě materiálu použijí pomocné 

skluzové žlaby, musí se umístit a zabezpečit 

tak, aby doprava materiálu neohrožovala 

pracovníky a okolí. 

 



 Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo 

dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho 

porušení. 

 Zdění komínů, pilířů, sloupů a jiných konstrukcí 

se musí provádět podle technologického 

postupu po částech tak, aby nebyla ohrožena 

nosnost a stabilita spodní části zdiva. 

 



 Při zakončení, křížení zdí, při vyzdívání rohů a pilířů 

musí být vrstvy zdících materiálů převázány. Příčky 

musí být vždy do zdiva zakotveny. 

 Kontrola svislosti zdiva a vázání rohů nesmí být 

prováděna přímo z vyzdívané stěny. 

 Provádět drážky nebo otvory v pilířích a 

tenkostěnných příčkách lze jen za předpokladu, že 

nebude narušena stabilita konstrukcí nebo zdiva. 

 

 



 Osazování konstrukcí, předmětů a 

technologických zařízení musí být z hlediska 

stability zdiva řešeno v projektu stavby s 

výjimkou předmětů o malé hmotnosti, které 

stabilitu zdiva nemohou narušit. Osazené 

předměty musí být tak připevněné nebo 

ukotvené, aby se nemohly uvolnit nebo 

posunout. 



 Pohybovat se nebo dopravovat materiál po 

stropech z tenkostěnných materiálů se smí až 

po provedení opatření, které znemožní jejich 

poškození nebo propadnutí pracovníků. 

 Po osazených prefabrikovaných vodorovných 

nosných konstrukcích se lze pohybovat až 

tehdy, když jsou zabezpečeny proti uvolnění a 

sesunutí. 



 Kameny uložené ve zdivu je možno opracovávat 
až po dosažení požadované pevnosti zdiva. 

 Pro zakotvení nebo uchycení krakorců a kladek 
vrátků a zdvihacích zařízení se musí používat 
takové nosné prvky, které bezpečně přenesou 
jejich zatížení a zatížení vzniklé jejich provozem. 
Způsob a místo zakotvení nebo uchycení určí 
dodavatel stavebních prací v technologickém 
postupu. 
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