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TEST ZE ZNALOSTÍ PŘEDPISŮ BAOZ 

 Vyberte správnou odpověď a zaznamenejte ji: 

 1) Jaká činnost se považuje za práci ve 

 výškách? 

 a) práce od výšky 1,5m nad okolním 

 terénem 

 b) práce v nadmořské výšce nad 500 n.m. 

 c) práce od výšky 2,5m nad okolním 

 terénem 



 2) Prohlubně a otvory musíme: 

 a) nechávat odkryté, aby byly vidět 

 b) zakrýt poklopy zajištěnými proti posunutí 

 c) natřít žlutočernou barvou 



 3) Mezi prostředky osobního zajištění proti 

 pádu patří zejména: 

 a) bezpečnostní lano a bezpečnostní pás 

 b) ochranná přilba 

 c) rukavice a brýle 



 4) Jaká práce se považuje za práci v hloubce? 

 a) práce na kozovém lešení 

 b) práce v tunelech 

 c) práce, kdy pracovník pracuje v hloubce  

     1,3m od okolního terénu 



 5) Kdo určuje sklon svahů výkopů? 

     a)projektant 

     b)investor 

     c)dělník pověřený kopáním 



 6) Čím se zajišťují stěny výkopu proti sesutí? 

     a)lešením 

     b)pažením 

     c)bedněním 



  7) Jakou minimální výšku musí mít zábradlí? 

    a)0,9 m 

    b)1,1m 

    c)1,2m 

 



 8) Jaká je minimální vzdálenost uložení 

 vykopané zeminy od okraje výkopu? 

 a)0,1m 

 b)0,5m 

 c)1m 



 9) O jakou výšku musí přesahovat žebřík 

 podlahu lešení? 

    a)20cm 

    b)40cm 

   c)1m 



 10) V jaké výšce musí být vyvěšen přívodní  

 kabel na volném prostranství? 

     a)0,2m 

    b)0,6m 

     c)minimálně 1,3m 

 



 11) Kdy používáme ochranné brýle nebo 

 ochranný štít? 

    a)Když pracujeme na volném prostoru. 

    b)Pokaždé, když hrozí nebezpečí poškození                            

       zraku nebo hlavy. 

    c)Když svítí slunce.  

 



 12) Kudy se pohybujeme po pracovišti? 

         a)nejkratší cestou 

         b)po vyznačených a určených cestách 

         c)nezáleží na tom 



 13) Jaký poměr stran musí mít minimálně 

 rampa pro přesun stavebního materiálu 

 kolečky? 

    a)1:1 

    b)1:4 

    c)1:5  



 14) Jak velká může být maximální mezera mezi 

 tyčemi u dvoutyčového zábradlí? 

     a)0,7m 

     b)0,6m 

     c)0,5m 



 15) Jak minimálně velký musí být pracovní 

 prostor pro zdění? 

     a)80cm 

    b)100cm 

    c)60cm 

 



Použitý materiál: 

    Vyhláška č.324/1990 Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 

 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

    Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak,                                        

    je František Oslzlý 


