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Postup při zdění 

- Před zahájením vyzdívání musí být připraveny podkladní plochy (u     

suterénního zdiva základy a vodorovné izolace, v podlažích musí být 

pracovní podlaha bezpečná, rovná a pevná ). 

- Příprava pracoviště zedníka při zdění: a) pracovní pásmo min. 60 cm 

                                                                b) materiálové pásmo 80 cm 

                                                                c) dopravní pásmo 120 cm  



- Založení zdi a zajištění jejího líce 

- Nanášení a roztírání malty po zdi 

- Podávání cihel 

- Kladení cihel 

- Kontrola svislosti zdi a vodorovnosti vrstev 



Zdění v zimě 

 V zimním období se používají kvalitní vápenocementové malty. 

Při teplotě vzduchu +5°C se používá vápenocementová malta 

nebo malta z mletého nehašeného vápna, která se v maltě hasí a 

vyvíjí teplo. Zdivo chráníme nejméně 12 hodin. 

Teplota vzduchu klesne pod 0°C – do malty se přidá o 10% 

více cementu. Voda, která se dává do míchačky, se nejdříve 

ohřeje na 70-80°C. teprve když písek v míchačce vodu ochladí 

asi na 40°C, přidává se vápno a cement. 

Klesne li teplota pod –10°C – ohřívá se nejen voda, ale i písek. 

Teplota malty těsně před použitím nesmí klesnout pod +15°C. 

připravuje se jen takové množství malty, které se dá zpracovat 

během čtvrt hodiny.  







Bezpečnost a ochrana zdraví při zdění 

platí vyhláška č. 324/90 Sb. a vyhláška č. 48/82 vydaná Českým úřadem 

bezpečnosti práce. 

Nejčastější příčiny úrazů: 

• nedodržování bezpečnostních předpisů při práci ve výškách 

• okraje vyvýšených pracovišť nejsou opatřena zábradlím ani ochranným ohrazením 

• nezakryté nebo nedostatečně zakryté a neohrazené otvory ve zdech a stropech 

• nedostatečně pevná a spolehlivá lešení 

• chybně a nesprávně zhotovená zábradlí a ochranná zařízení 

• nepoužívání ochranných pomůcek (rukavice, přilba, pracovní obuv, vhodný oblek)  

• používání nebezpečných pracovních postupů při práci ve výškách a na  

  vyvýšených pracovištích 

• nedostatečné upevnění materiálu a předmětů při dopravě do výšky a manipulaci    

  při práci ve výšce.  
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