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Svaz podnikatelů ve stavebnictví hlásí vážný úbytek řemeslnického 
dorostu. Proč u nás ubývá mladých zedníků, tesařů a pokrývačů? 
Předáváme tyto práce raději cizincům? Anebo řemeslo už prostě nemá 

zlaté dno?  Takto to naše firmy rozhodně 
nechtějí. Dnes je po tomto řemesle vysoká 
poptávka a zručný zedník má své místo na 
pracovním trhu více než jisté. Bohužel rodiče, 
kteří si pamatují rozmach panelové výstavby 
v minulém století mají mylný pocit, že 
pozemnímu stavitelství „pšenka nekvete“. 
Opak je pravdou. Rozmach výstavby rodinných 
domů za podpory stavebního spoření či 
hypotečního úvěru,  či rekonstrukce bytových 
jednotek zednickému řemeslu více než přejí. 
Bohužel generace zkušených zedníků 
odcházejí a ty nové se teprve hledají.  A 

snad se opět brzy najdou, neboť zručný zedník je dnes třeba kam 
oko dohlédne. A toto si uvědomují stavební firmy, které nedostatek 
kvalifikovaných sil v tomto oboru dlouhodobě pociťují. I pro 
zednickou profesi tak stejně jako pro další řemesla platí, že v současné 
době je největším problémem pro stavební firmy je mimo překonání 
složité byrokratické legislativy zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly. 
A za kvalifikovanou se má pracovník s odpovídajícím vzděláním (vyučen 
v dané oboru) a pokud možno dostatečnou praxí, aby byl v co možná 
nejkratší době zapojen zcela samostatně do pracovního procesu a 
výsledky jeho práce odpovídaly požadavkům na kvalitu výsledného díla.  
Šikovné ručičky jsou nyní nezbytností pro udržitelný rozvoj 
stavební firmy ve stejné míře jako finanční prostředky na nákup 
nezbytné technické vybavenosti.  Průměrný věk zedníků je u nás  40 – 
45 let a zvyšuje se. A jak z problému ven? "Jediná možnost je přivést k 
řemeslu mladé lidi, nebo spíš přesvědčit rodiče, aby se nebáli své 
ratolesti na učení dát. Víceméně je naší současnou realitou, že se 
rodičům nechce své potomky posílat na učiliště. Bez šikovných rukou se 
však žádná země neobejde.  Téměř polovina již vyučených řemeslníků 
tak od fochu uteče a naše byty a domy pak staví, rekonstruují a vybavují 
často naprostí amatéři a stížnosti na jejich práci se pak jen rojí. S 
rostoucí poptávkou po zednické práci při současném nedostatku sil 
poroste i jejich cena. Zedničina tak bude čím dál lukrativnějším 
oborem.  Pokud bude pokračovat trend snižování zájmu mladých lidí o 
tradiční stavební řemesla, pak se můžeme dočkat skutečné profesní 
krize,  na jejímž prahu již nyní stojíme.  Počet absolventů stavebních 
profesí oproti roku 1999, kde dosáhl čísla 6927 je např. k roku 2006 
méně než poloviční a činí pouhých 3256 mladých zájemců. 
 

V 60. letech 20. století, kdy vrcholila panelová výstavba, se ze zedníků stali 
montážníci, a museli absolvovat svářečské kurzy, aby mohli svářet k sobě 
panely. Tehdejší tisk nadšeně psal, že "dnešní zedník už lžíci vůbec 
nepotřebuje" a viděl v tom důkaz pokroku. Došlo však k úpadku řemesla, 
panelákoví zedníci klasickou zedničinu neovládali a museli se ji pak v praxi 
teprve učit. Klasických zedníků byl později nedostatek a tento se nyní jen 
prohlubuje. Panelákové výstavbě odzvonilo a klasické zednické náčiní umí 

vzít s opravdovou zručností a umem do ruku 
jen málokdo. 

 
Úkolem zedníka je provádění zednických prací, 
tj. především budování a opravy staveb. 
Pracovními činnostmi jsou příprava malty, 

betonu a dalších stavebních materiálů, úprava zdícího materiálu (sekání 
cihel, tvárnic apod.), rozměřování a stavění zdí a příček, vytváření 
překlenutí otvorů, vyzdívání stěn a kleneb, včetně vyzdívání zdiva z 
kamene...  
Zedník nejčastěji nalezne uplatnění na stavbě, kde provádí veškeré 
zednické práce počínaje návrhem přes realizaci a závěrečné drobné 
úpravy. Některé společnosti nabízí i "zednický non-stop servis" 
(především pro drobné rekonstrukce) 
. 

Jaké práce zedník provádí? 
 sádrokartonářské práce  
 rekonstrukce bytů a staveb 
 rekonstrukce koupelen  
 drobné zednické opravy  
 demoliční práce  
 stavební práce 

 
Mezi drobné zednické práce patří především zazdívání rýh, oprava omítek, 
podezdění či obezdění, osazení zárubní, vsazení dveří. K rozsáhlejším 
zednickým úkonům řadíme např. sanaci vlhkého zdiva a omítek, 
rekonstrukce koupelen, WC, bytů, stoupacích řádů, půdní vestavby, 
vyzdívání příček apod. Zedník by svoji činnost měl provádět s co 
nejmenšími zásahy do svého okolí (např. chod domácnosti). Mimo akutních 
zásahů jsou zednické práce zpravidla na objednávku. 
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Co je náplní jeho práce?   Zedník provádí zednické práce na stavebních 
konstrukcích a úpravy povrchů, zejména použitím malt, cihel, tvárnic, 
obkladaček, dlaždic, sádrokartonových desek, umělého a přírodního 
kamene. Připravuje maltu a beton, upravuje stavební materiál (seká cihly 
a tvárnice). Vytváří základy staveb, rozměřuje a staví nosné a nenosné 
vnitřní i vnější příčky a zdi, vytváří klenby, překlenutí různých otvorů, 
omítky a fasády. Zedník také staví komíny, krby, pece a další 
žárotechnická zařízení, stejně tak provádí běžné hydroizolace a tepelné 
izolace, lité podlahy, novostavby, rekonstrukce a opravy betonových 
dlažeb, obkladů a mozaik.  

V jakém pracuje prostředí? Povolání je vykonáváno na stavbách i na již 
postavených objektech všeho druhu. Je třeba počítat s měnícími se 
klimatickými podmínkami, s prašností, s těžko přístupnými objekty práce a 
s prací ve výškách. 
 
S čím pracuje? Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou zednická 
lžíce, fanka, hladítko, zednické kladívko, vodováha a další ruční nářadí, 
míchačky, sbíječky, stroje pro omítání, dopravníky a šikovné ruce i nohy. 
 
Jaký by měl být a co by měl znát? Předpokladem pro úspěšný výkon 
povolání je vyučení, zručnost, tělesná obratnost, schopnost organizovat si 
práci, prostorová představivost, fyzická zdatnost 
 
Osobní požadavky  
U této pozice jsou obvykle kladeny vysoké požadavky na udržování 
rovnováhy. Dále se objevují požadavky na rozlišování barev a barevných 
odstínů, rozsah zrakového pole, prostorové vidění, rozlišování nerovností 
povrchu, rozlišování tvaru předmětů, koncentraci pozornosti, rozdělení 
pozornosti, krátkodobou paměť, prakticky technickou (konstrukční a 
prostorovou) paměť, praktické myšlení, přesnost a preciznost a odolnost 
senzorické zátěži 
 
Odborná příprava 
Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s 
výučním listem v oboru zedník 

Situace na českém trhu práce  ke konci roku 2008 vypadala  podle 
průzkumu  společnosti Manpower následovně = nejvíce požadované a 
těžko obsaditelné pracovní pozice: 

1. Řemeslník (hlavně elektrikář, tesař, truhlář, zedník)  
2. Dělník ve stavebnictví  
3. Řidič  
4. Obsluha výrobních strojů  
5. Technik  

V roce 2008 byla střední hodnota (medián) měsíční hrubé mzdy v 
České republice 20300 Kč 

 
 

.  

 

Průměrná 
mzda 

 20300 Kč
Hl. m. Praha 21800 Kč

Středočeský kraj 21500 Kč

Jihočeský kraj 18100 Kč

Plzeňský kraj 19400 Kč

Karlovarský kraj 21600 Kč

Ústecký kraj 20300 Kč
Liberecký kraj 21800 Kč

Královéhradecký kraj 18400 Kč

Pardubický kraj 19400 Kč

Jihomoravský kraj 20700 Kč

Vysočina 19800 Kč

Olomoucký kraj 21300 Kč

Moravskoslezský kraj 19400 Kč

Zlínský kraj 20800 Kč
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