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ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O 
BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – bedn ění, 
vyztu žování, beton áž

Útvar praktického vyučování
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Zásady BOZP – bednění, vyztužování, 
betonáž, odbedňování

� bednění
� přeprava a ukládání betonové směsi
� betonářské práce
� odbedňování
� předpínání výztuže
� železářské práce
� legislativa – Nařízení vlády 591/2006 Sb.



Bednění

� 1. Bednění musí být t ěsné, únosné a prostorov ě tuhé. Bedn ění musí
být v každém stadiu montáže i demontáže zajišt ěno proti pádu jeho 
prvk ů a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v  
souladu s pr ůvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe čný 
přístup a zajišt ění proti pádu fyzických osob. Podp ěrné konstrukce 
bednění, jako jsou stojky a rámové podp ěry, musí mít dostate čnou 
únosnost a být úhlop říčně ztuženy v podélné, p říčné i vodorovné
rovin ě.

� 2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby  je 
bylo možno p ři odbed ňování postupn ě odstra ňovat a uvol ňovat bez 
nebezpečí.

� 3. Únosnost podp ěrných konstrukcí a bedn ění musí být doložena 
statickým výpo čtem s výjimkou prvk ů bez konstruk čního rizika.

� 4. Před zahájením betoná řských prací musí být bedn ění jako celek a 
jeho části, zejména podp ěry, řádně prohlédnuty a zjišt ěné závady 
odstran ěny. O p ředání a p řevzetí hotové konstrukce bedn ění a její
kontrole provede fyzická osoba pov ěřená zhotovitelem k řížení
betoná řských prací písemný záznam.



Přeprava a ukládání betonov é
směsi



Přeprava a ukládání
betonov é směsi

� 1. Při přečerpávání betonové sm ěsi do p řepravník ů nebo zásobník ů a 
při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z b ezpečných 
pracovních podlah pop řípadě plošin, aby byla zajišt ěna ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do h loubky, proti 
zavalení a zalití betonovou sm ěsí. Nelze-li taková místa z řídit, zajistí
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost ředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pra covní
prost ředky proti pádu nebo ochranný koš.

� 2. Pro p řístup a pro ru ční přepravu betonové sm ěsi musí být 
vybudovány bezpe čné přístupové komunikace, nap říklad pracovní
nebo p řístupová lešení pop řípadě podlahy tak, aby byla vylou čena 
chůze fyzických osob bezprost ředně po uložené výztuži.

� 3. Zhotovitel zajistí provád ění kontroly stavu podp ěrné konstrukce 
bednění v pr ůběhu betonáže. Zjišt ěné závady musí být bezodkladn ě
odstra ňovány.

� 4. Dopravuje-li se betonová sm ěs do místa ukládání čerpadlem, 
zhotovitel stanoví a zajistí zp ůsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provád ějící ukládání a obsluhou čerpadla.



Přeprava a ukládání betonov é
směsi



Odbedňování

� 1. Odbedňování nosných prvk ů konstrukcí nebo jejich částí, u 
nichž p ři předčasném odbedn ění hrozí nebezpe čí zřícení nebo 
poškození konstrukce, sm í být zahájeno jen na pokyn fyzické
osoby ur čené zhotovitelem.

� 2. Hrozí-li p ři odbed ňování konstrukcí nebezpe čí pádu z výšky 
nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavk y 
zvláštního právního p ředpisu. Žeb řík lze p ři odbed ňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbed ňované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za p ředpokladu, že se neuvol ňují ani 
neodstra ňují nosné části bedn ění a stabilita žeb říku není
závislá na demontovaných částech bedn ění a podp ěr.

� 3. Ohrožený prostor odbed ňovacích prací je nutno zajistit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob.

� 4. Součásti bedn ění se bezprost ředně po odbedn ění ukládají na 
určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpe čí úrazu a 
nepřetěžovaly konstrukci.



Předpínání výztu že

� 1. Pracovní prostor p ředpínacího za řízení musí být vyzna čen. 
Vstup do tohoto prostoru je povolen pouze fyzickým os obám 
vykonávajícím p ředpínací práce nebo dohled.

� 2. Stanovišt ě obsluhy musí být um ístěno vedle p ředpínacího
zařízení, mimo sm ěr tahu napínacího drátu a s možností
bezpečně ustoupit v p řípadě jeho vychýlení.

� 3. Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek ne bo 
zatahování kabel ů, musí být chrán ěna zást ěnou pro p řípad 
poškození tažného lana, záv ěsu kabelu nebo trubky.

� 4. Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vž dy 
před zahájením pracovní sm ěny kontrolovány zhotovitelem 
pověřenou fyzickou osobou.



Předpínání výztu že

� 5. Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s d ůlkovou 
korozí a prvky mechanicky poškozené nesm í být napínány. P ři 
odvíjení p ředpínacího drátu, dodávaného ve svazcích nebo 
kotou čích, musí být používáno za řízení vylu čující vylétnutí
konce odvíjeného drátu.

� 6. Po ukon čení napínání a po odstran ění napínací pistole musí
být odstran ěny p řečnívající konce p ředpínané výztuže.

� 7. Při ovíjení výztuže nesm í být sou časně provád ěna ochrana 
ovíjení nap říklad torkretováním.



Práce železářské

� 1. Prostory, stroje, p řípravky a jiná za řízení pro 
výrobu armatury musí být uspo řádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 
jeho ukládáním.

� 2. Při st říhání několika prut ů současně musí být 
pruty zajišt ěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými p řípravky.

� 3. Při st říhání a ohýbání prut ů nesm í být stroj 
přetěžován. Pruty musí být upevn ěny nebo zajišt ěny 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.
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