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Chybně 
provedené zdící 

práce

ZDĚNÍ - KVALITA

Kontrola vytyčení 
zdiva

SV, M, G
++ Very Good

Kontrola projektové 
dokumentace

SV, M, TDI
+ Good

Chybné přípravné 
práce

Kontrolu 
neprovádí 

kvalifikovaný 
pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …

Jak může kontrola  
selhat?

Pracovníci musí být 
vyučenými zedníky

SV, M

+ Good

Provést kontrolu 
rovinnost podkladu

SV, M

++ Very Good

Špatné založení 
první vrstvy

Kontrolu 
neprovádí 

kvalifikovaný 
pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …

Jak může kontrola  
selhat?

Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k 

práci

Jak se sníží 
účinnost vyučeného
zedníka?

Pracovníci musí být 
vyučenými zedníky

SV, M
+ Good

Stanovení a 
dodržování 

technologických resp. 
pracovních postupů

SV, M
++ Very Good

Nesprávné 
provedení 

styčných a ložných 
spár 

Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k 

práci

Jak se sníží 
účinnost vyučeného
zedníka?

Stanovení a 
dodržování 

technologických resp. 
pracovních postupů

SV, M

++ Very Good

Provést kontrolu 
výškově vyrovnaného 

zdiva, na který je 
překlad uložen, stejně 

jako zkontrolovat 
výšku maltového lože

SV, M

++ Very Good

Špatná poloha 
překladu a jeho 

osazení

Provést kontrolu 
dilatace

SV, M
++ Very Good

Stanovení a 
dodržování 

technologických resp. 
pracovních postupů

SV, M
++ Very Good

Špatně provedená 
dilatace

Kontrolu 
neprovádí 

kvalifikovaný 
pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …

Jak může kontrola  
selhat?

Skladovat v suchém 
prostředí

SV, M

+ Good

Provést kontrolu 
převzetí materiálu

SV, M, TDI

+ Good

Nekvalitní 
materiál (malá 

pevnost v 
tlaku/tahu apod.)

Provést kontrolu zdění 
(zejména styčných a 
ložných spar) před 

omítnutím. Pokud jsou  
odchylky příliš velké, 
nutné rozebrání zdiva 
a vystavění nového

SV, M, TDI
++ Very Good

Trhliny ve zdivu, 
svislé / 

vodorovné, 
opadávání omítky

Dostatečně  
kvalifikovaný 

pracovník provede 
kontroly a zápis 

SV, M

++ Very Good

Důkladné kontroly

Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?

Provést kontrolu zdění 
2 metrovou latí s 

lieblou, nebo měřícím 
přístrojem. Pokud 

jsou odchylky příliš 
velké, nutné rozebrání 
zdiva a vystavění no…

SV, M, TDI
++ Very Good

Nerovné zdivo 
(větší odchylky 

svislosti a 
rovinnosti než 
jsou povolené)

Dostatečně  
kvalifikovaný 

pracovník provede 
kontroly a zápis 

SV, M
++ Very Good

Důkladné kontroly

Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?

Po uložení překlad 
podepřít provizorními 

podporami (např. 
dřevěné sloupky)

SV, M

++ Very Good

Pád překladu, jeho 
zlomení, 

nadměrné 
prohnutí

Po ukončení zdění a  
spárování co nejdříve 

osadit prahy, 
parapetní desky, žlaby 
a dočasné dešťové s…

SV, M

+ Good

Provést kontrolu zdění 
(styčných a ložných 

spar, a takéjeho 
vazeb). Pokud jsou 

odchylky příliš velké, 
nutné rozebrání zdiva 
a vystavění nového

SV, M, TDI
++ Very Good

Zborcení, zřícení 
zděných 

konstrukcí

Dostatečně  
kvalifikovaný 

pracovník provede 
kontroly a zápis 

SV, M

++ Very Good

Důkladné kontroly

Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?

C1 C1 A0 C2

C1 C3 A0 D1

C2 C1 B1 C2

B3 A3 B2 E3
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Znečíštění okolí  
staveniště

 ZDĚNÍ -  
ENVIRONMENT

Odpady recyklovat  
nebo skládkovat

SV, M
++ Very Good

Špatné 
odstraňování a  

nakládání s  
odpady

Nesprávné třídění  
odpadů, 

nerozlišování  
jednotlivých  

kategorií odpadů

Jak může recyklace  
a skládkování  
selhat?

Neodstraňovat  
současně s  

komunálním odpadem

SV, M
- Poor

Skladovat v suchém  
prostředí, chránit před  

vlhkostí

SV, M
+ Good

Únik maltové  
směsi do půdy,  

kanalizace a  
vodních toků

Maltovou směs  
dopravovat v  

uzavřených nádobách  
či obalech

SV, M
- Poor

Co nejvíce omezit  
řezání tvarovek  

SV, M
++ Very Good

Velká prašnost

Nenavržení  
objektu dle  

výškového a  
půdorysného mo…

Jak může dojít k  
špatnému navržení  
objektu?

Odtěžit infikovanou  
zeminu

SV, M
+ Good

Znečištění půdy

Zkouška ph  
podzemní vody

Jak se ujistíme, že  
již nedochází k  
znečišťování  
podzemní vody?

Odtěžit zeminu, aby  
nedošlo k prosáknutí  
škodlivých látek do  

podzemních vod

SV, M
+ Good

Znečištění  
podzemní vody

Zkouška ph  
podzemní vody

Jak se ujistíme, že  
již nedochází k  
znečišťování  
podzemní vody?

V uzavřených  
prostorech zastavit  

pracovní činnost

SV, M
+ Good

Znečištění ovzduší  
v místě stavby

B1 A3 A3 C3

B3 A3 A3 C3

B1 A2 B0 C0
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Úraz

ZDĚNÍ - BOZP

Zhotovit lešení, aby  
nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s  
rukama nad hlavou 

SV, M
++ Very Good

Zajištění 
dostatečného  

pracovního prostoru 
při zdění

Koordinátor BOZP
- Poor

Bezpečné ukládání  
materiálů (ukládat jej  
jen do stabilní polohy)

Koordinátor BOZP
++ Very Good

Pád zdícího  
materiálu (cihly,  

cihelné bloky,  
tvárnice apod.) na 

pracovníka

Lešení není 
stabilní

Jak může lešení  
ještě snížit  
bezpečnost?

Zhotovit lešení, aby  
nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s  
rukama nad hlavou 

SV, M
++ Very Good

Zajištění 
dostatečného  

pracovního prostoru 
při zdění

Koordinátor BOZP
- Poor

Bezpečné ukládání  
materiálů (ukládat jej  
jen do stabilní polohy)

Koordinátor BOZP
++ Very Good

Pád osazovaných 
překladů - 

přiražení prstů  
zedníka, pád na …

Lešení není 
stabilní

Jak může lešení  
ještě snížit  
bezpečnost?

Zajištění 
dostatečného  

pracovního prostoru 
při zdění

Koordinátor BOZP
- Poor

Vyzdívání provádět 
odborně, zajištění 

stability, pevnosti a  
tuhosti vyzdívaných  

konstrukcí
SV, M

++ Very Good

Pád zdiva na 
pracovníka

Vybudovat záchytné 
sítě, popř. záchytné 

lešení

SV, M
+ Good

Bezpečné ukládání  
nářadí, ukládat jej jen 

do stabilní polohy

Koordinátor BOZP
++ Very Good

Pád nářadí či 
lehké strojní 
techniky na 
pracovníka

Vybudovat záchytné 
sítě, popř. záchytné 

lešení

SV, M
+ Good

Používání OOPP

Koordinátor BOZP
+ Good

Pracovníci jsou řádně 
proškoleni o 
bezpečnosti

Koordinátor BOZP
+ Good

Pád pracovníka při 
práci ve výškách

Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k  

práci

Jak se sníží  
účinnost vyučeného  
zedníka?

Používání OOPP

Koordinátor BOZP
++ Very Good

Vystříknutí malty  
do očí pracovníka,  

popř. na holou 
kůži

Poskytnutí první 
pomoci

Nejbližší osoba
++ Very Good

Zavolání zdravotnické  
záchranné služby

Nejbližší osoba
+ Good

Smrt

Práce minimálně  
ve 2 lidech

Jak se zvýší  
pravděpodobnost 
poskytnutí první  
pomoci?

Poskytnutí první 
pomoci

Nejbližší osoba
++ Very Good

Zavolání zdravotnické  
záchranné služby

Nejbližší osoba
+ Good

Pracovní úraz s 
delší pracovní 
neschopnstí

Práce minimálně  
ve 2 lidech

Jak se zvýší  
pravděpodobnost 
poskytnutí první  
pomoci?

Vypláchnutí očí vodou

Postižená osoba/  
nejbližší pracovník

++ Very Good

Zavolání zdravotnické  
záchranné služby

Nejbližší osoba
+ Good

Vážné poškození 
očí, podráždění 

dýchacích orgánů 
a kůže

E4 A4 A0 E4

C4 C1 A0 C2

B4 C2 A0 C0
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