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1.  Popis prací 

Jedná se o samostatně stojící objekt velkokapacitního skladu potravinového a 

nepotravinového zboží na pozemku investora, v oploceném areálu. Jde o přístavbu skladu 

chlazených prostor a skladu vratných obalů. Přístavba skladu je navržena jako 

jednopodlažní nepodsklepený objekt.  

Tento technologický postup popisuje práce a souvislosti týkající se montáže 

střešních výměn a ztužení skeletu, montáž trapézových plechů na objektu přístavby 

velkoskladu Lidl v Brandýse nad Labem. 

2.  Pracovní postup 

a. Připravenost, přípravné práce a opatření před zahájením vlastních prací  

Musí být dokončen a vyrovnán železobetonový prefabrikovaný skelet a osazeny 

veškeré střešní prvky skeletu.  

Před zahájením vlastní montáže musí být prověřena stavební připravenost celé 

stavby pro montáž, a to zejména: 

• zajištění přístupu na stavbu po zpevněných plochách a komunikacích, 

• zajištění přístupu na pracoviště – střešní plášť stávajícího halového objektu, 

• zajištění ploch pro zařízení staveniště (stavební buňky, rozvaděče apod.), 

skladování materiálu a výrobků, parkovací plochy pro automobile, plošiny a 

jeřáb. 

Po příjezdu na staveniště budou materiály složeny a uskladněny na zpevněné plochy 

vyhrazené stavbyvedoucím. Všechny práce na stavbě budou probíhat v souladu s výrobní 

a montážní dokumentací.  

b. Detailní popis postupu prací včetně zajištění BOZP 

Montáž střešních výměn a ztužení skeletu 

Před zahájením montážních prací provede vedoucí pracovník montážních prací 

vyměření a montážní navaření ocelových prvků pro napojení ztužení na železobetonový 

skelet. Prvky budou navařeny na ocelové plotny osazené do ŽB skeletu. Svařování bude 

provádět pracovník s platným svářečským průkazem z montážní plošiny. Po celkovém 

zavaření kotevních ploten vedoucí montážních prací společně s jeřábníkem prohlédne 

pracoviště, zda je bezpečné pro provoz určeného autojeřábu a označí místo montáže. 

Jeřábník zakotví jeřáb ve smyslu návodu výrobce na označeném místě a provede kontrolu 

jeřábu. 
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Vazač se společně s jeřábníkem dohodnou na dorozumívacích znameních (hlasem, 

paží nebo jiný způsobem). Vazač zvolí dle váhy prvku příslušný vazací prostředek a uváže 

prvek, který bude autojeřábem dopraven na místo montáže, ze kterého budou osazena 

jednotlivá táhla a montážním svárem bude provedeno uchycení ztužidel.  

Střešní výměny budou osazeny obdobným způsobem shora na železobetonové 

prvky do vlny trapézového plechu a přikotveny ocelovou hmoždinou pracovníkem z 

montáží plošiny.  

Po úplném připevnění ztužení skeletu a střešní výměny budou odvázány vazací 

prostředky a proces se opakuje.  

Montáž trapézových plechů 

Osazování trapézových plechů na nosnou konstrukci železobetonového skeletu 

bude probíhat pomocí autojeřábu a montážní plošiny. Materiál pro skladbu střešního pláště 

bude dopravován pomocí mobilního jeřábu nebo pomocí stavebního vrátku. 

Provede se osazení balíku trapézových plechů na železobetonový skelet. První řada 

trapézových plechů bude do finální polohy osazena pracovníky z montážních plošin, kde 

budou pracovníci jištěni postrojem osobního zajištění s tlumičem pádu. Po osazení řady 

trapézových plechů vždy provedou pracovníci z montážních plošin přikotvení plechů k 

železobetonovému skeletu pomocí šroubů do betonu.  

Pro osazování dalších trapézových plechů do plochy střešního pláště montážníci 

přikotví samovrtnými šrouby do trapézových plechů mobilní kotevní body (ocelové 

plotny), a to způsobem určeným návodem k jejich používání, který bude ověřen statikem. 

K těmto bodům budou pracovníci jištěni pomocí postroje osobního zajištění s tlumičem 

pádu. Vlastní montáž a přesun trapézových plechů bude poté v ploše probíhat ručně. 

Jako komunikační prostředek pro pohyb pracovníků na pracoviště ve výšce bude 

namontována schodišťová věž společně se stavebním vrátkem GEDA, který bude sloužit 

pro dopravu drobného materiálu na pracoviště. Po vystoupání na střešní plášť stávajícího 

halového objektu budou na nově osazené ploše trapézových plechů, směrem od výstupu na 

střešní plášť, vymezeny koridory pro volný pohyb pracovníků bez POZ a kotvících bodů 

pomocí mobilních sloupků s plastovým řetězem umístěných minimálně 1,5 m od hrany 

pádu. 

3.  Pracovní podmínky  

a. Struktura pracovní čety  

Montážní práce bude provádět jedna pracovní četa v obvyklém složení: 

- vedoucí montážních prací 1x, 
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- montážník 2x, 

- vazač, signalista 1x, 

- pomocný montážník 1x. 

b. Specifikace jednotlivých profesí, odborná a zdravotní způsobilost, školení 

potřebná k jednotlivým pracovním úkonům 

Vedoucí montážních prací – práce ve výškách, starší 18 - ti let, odborně a zdravotně 

způsobilý, nejméně 1 x za 12 měsíců proškolen; vede stavební deník, odpovídá za BOZP 

a PO na převzatém pracovišti; vede a určuje postup montážních prací. 

Vazač, signalista – musí být kompetentní, starší 18 - ti let, zdravotně způsobilý, 

zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání, musí mít platné 

oprávnění a přezkoušení k vázání břemen. 

Montážník – práce ve výškách, starší 18 - ti let, odborně a zdravotně způsobilý, 

nejméně 1 x za 12 měsíců proškolen. 

c. Stroje, přístroje, pracovní pomůcky 

Trapézové plechy, střešní výměny i ztužidla budou montovány pomocí autojeřábu 

a montážních plošin, které budou používány v souladu s návodem výrobce. 

Vrtačky, bateriové šroubováky a utahováky. 

Klasické ruční nářadí. 

d. Kontrola střešních trapézových plechů 

Založení trapézového plechu dle kladečského plánu a kontrola tlouštěk trapézových 

plechů. 

Přikotvení trapézového střešního plechu do ŽB konstrukce pomocí turbo šroubů do 

betonu v každé vlně plechu. Kontrola se provádí pomocí utahovaček a vizuálně, jestli šroub 

přiléhá, plně k trapézovému plechu. 

Sešití trapézových plechů k sobě pomocí sešívacích šroubů po 50 cm v zámkách 

trapézových plechů. Kontrola připevnění šroubů se provádí pomocí utahovaček a vizuálně, 

jestli úplně přiléhá k trapézovému plechu. 

Zdvih trapézových plechů pomocí autojeřábu na střechu. 

Rozložení trapézových plechů dle kladečského plánu a jejich kotvení a sešití. 

e. Klimatické podmínky  

Přerušení prací ve výškách:  

• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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• čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1, 

• dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

4.  Vstupní materiály a výrobky 

a. Výpis materiálů 

Pro technologický postup montáže střešních trapézových plechů jsou to zejména:  

• trapézové plechy s pozinkovanou vrstvou, 

• ocelové výměny, 

• ocelová ztužidla, 

• spojovací pozinkovaný materiál, 

• svařovací materiál – elektrody.  

 

b. Zásobování, logistika, skladování  

Jako komunikační prostředek pro pohyb pracovníků na pracoviště (na stávající 

střešní plášť halového objektu, od jehož části bude probíhat osazování vrstev střešního 

pláště), bude namontována schodišťová věž společně se stavebním vrátkem GEDA, který 

bude sloužit pro dopravu drobného materiálu na pracoviště. 

Materiál pro montáž, tj. trapézové plechy budou na staveniště dopravovány pomocí 

nákladních automobilů od dodavatele PS BRNO v balících po 10 ks. Na staveništi bude 

materiál skladován pomocí autojeřábu nebo v případě potřeby pomocí čelního nakladače s 

vidlemi. Dodavatel omezí skladování většího množství materiálu na skladovacích 

plochách, a to vhodným načasováním příjezdu nákladního automobilu, který lze případně 

složit ihned autojeřábem na místo určení – na střešní plášť. V případě potřeby skladování 
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materiálu na staveništi budou prvky skladovány na předem připravených zpevněných 

plochách.  

Při přejímce materiálu od dopravce na staveniště musí být materiál zkontrolován, 

respektive jeho nepoškozenost, znečištění, dodané množství a shoda s dodacím listem.  

Jako zdvihací prostředek je uvažován autojeřáb. 

 

5.  BOZP – požadavky a opatření 

Vlastní technologický postup provádění prací, viz bod 2, je popsán v souladu se 

zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Dále je oblast BOZP řešena v Plánu BOZP zpracovaném koordinátorem BOZP 

objednatele, s nímž musí být každý pracovník před nástupem na pracoviště prokazatelně 

seznámen, a dále je oblast BOZP řešena systémem pravidelných zápisů koordinátora 

BOZP z kontrolních dnů a prohlídek stavby.  

a. Základní ustanovení  

Před zahájením stavebních a montážních prací musí pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle nařízení 

vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, které provede pracovní bezpečnostního managementu generálního 

dodavatele nebo třetí strana. Všichni pracovníci musí být seznámeni se specifickými riziky 

Obr. 32 – Skladování trapézových plechů na 

stavbě [Zdroj: vlastní] 
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konkrétního pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana zajistí, dle zákoníku práce, aby došlo k 

výměně seznamů rizik jednotlivých subdodavatelů pohybujících se na staveništi. V tomto 

školení bude proveden zápis o absolování školení do dokumentů dodavatele k tomu 

určených.  

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména 

o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 183/ 2006 Sb., 

zákon č. 262/2006 Sb. 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí potřebných k 

dané práci na pracovišti. 

b. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Přehled nejvýznamnějších rizik vyplývajících z daných prací a přijatá opatření 

(práce ve výškách, zdvihání břemen, apod.) spojená s tímto TP: 

Tab. 1 – Přehled nejvýznamnějších rizik vyplývajících z daných prací a přijatá opatření 

Riziko Opatření 

pád pracovníka z výšky – 

z volných nezajištěných okrajů 

střešního pláště 

KO: průběžné zajišťování všech volných okrajů 

střešního pláště zábradlím/mobilními sloupky s 

řetízkem; vymezování koridoru pro pohyb bez 

OOPP 

OOPP: postroj osobního zajištění + kotevní body 

(ocelové plotny) 

propadnutí, pád nebezpečnými 

otvory střešního pláště 

KO: zakrývání dostatečně únosnými poklopy a 

kari sítí; zajištění mobilními sloupky s řetízkem  

pád předmětu/materiálu z výšky 

bezpečné ukládání materiálu ve vzdálenosti min. 

2 m od okraje střešního pláště 

pronýtování vrstvy trapézových plechů při 

skladování ve výškách 

montážní plošiny – pád z výšky  

OOPP: postroj osobního zajištění, přikotven dle 

návodu výrobce 

montážní plošiny – ohrožení 

stability 

nezatěžovat nerovnoměrně plošinu 

nepracovat s plošinou na sklonu terénu větším, 

než povoluje výrobce návod 
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nepoužívat plošinu za větru, jehož rychlost 

převyšuje 35 km/hod 

nezvedat materiál pomocí plošiny přesahující 

obrys pracovního koše a nepřevážet, respektive 

nezdvihat břemeno jinak, než uvnitř koše (na 

zábradlí, na výsuvném rameni apod.) 

pořezání OOPP: rukavice, pracovní oděv 

úraz elektrickým proudem 
kontrola přístroje (revize, dokumentace), správné 

používání elektrického přístroje 

ohrožení stability autojeřábu 

zajištění stability výsuvnými patkami, správné 

ovládání, dodržování bezpečných vzdáleností, 

nepřetěžování jeřábu, dodržování návodu 

k používání autojeřábu 

odstavení autojeřábu při nepříznivých 

klimatických podmínkách 

dostatečná únosnost podkladu, zpevnění podkladu 

přetržení vázacího prostředku 

zavěšování břemen/vazačské práce smí provádět 

pouze vazač s odbornou kvalifikací 

správné zavěšení či uvázání břemene 

pravidelné revize vázacích prostředků  

úraz padajícím předmětem 

KO: Vymezení a ohrazení ochranného pásma 

pod místem přepravy břemene ve výšce, 

vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod 

místa práce ve výšce 

OOPP: helma 

nezávadné vázací prostředky, pravidelné revize, 

použití vhodných vazáků a jiných prostředků 

k uchopení břemen s odpovídající nosností dle 

druhu, vlastností a tvaru břemene 

správné zavěšení či uvázání břemene 
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c. Osobní ochranné pomůcky 

Po celou dobu pobytu na staveništi budou pracovníci vybaveni následujícími 

OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, pracovní obuv S3 (uzavřená obuv s vyztuženou 

špičkou a nepropíchnutelnou podrážkou), pracovní rukavice.  

 

Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pracovních pomůcek přesvědčí o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. 

Při provádění svářečských prací budou pracovníci používat svářečskou kuklu a 

svářečskou zástěru. 

Práce ve výškách (včetně montážních plošin) - osobní ochranné pracovní pomůcky 

proti pádu z výšky nebo do hloubky. 

d. Požadavky na zajištění staveniště 

Staveniště bude oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky min. výšky 

1,8 m., označeno zákazem vstupu nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na 

staveniště budou opatřeny dopravním značením. Přívody energie a vody budou opatřeny 

bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze zastaví jejich přívody. 

Dveře šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly (112 - tísňové volání, 150 - 

hasičský záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). 

Staveniště se bude udržovat v provozu schopném stavu, zejména se bude udržovat 

pořádek na pracovištích. 

e. Přehled operací a činností, které podléhají vystavení Povolení k pracím 

- horké práce – práce s otevřeným ohněm – sváření / otevřený plamen, 

- provádění zdvihacích operací – mobilní jeřáb. 

 

6.  Ochrana okolí a životního prostředí 

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k 

recyklaci, ostatní odpad bude odvážen na skládky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv 

Obr. 4 – Piktogramy OOPP povinných pro každého pracovníka [20] 
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na životní prostředí, veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. – stavební zákon a související předpisy. 

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. odpady.  

Nakládání s odpady: 

- v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, 

- v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 

Nutností zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro 

případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným 

pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Odpad 

během samotné realizace nutno třídit dle výše uvedeného zákona. Pro systém nakládání 

s odpady bude na pracovišti určena odpovědná osoba. 

Základní dělení odpadů: 

- dřevo, 

- pet láhve a plastové obaly, 

- železo a ocel, 

- místo pro oplach mixu a badie (toto lze doporučit), 

- nebezpečný odpad. 

 

Další požadavky na ochranu okolí a životního prostředí: 

- bude prováděn pravidelný úklid předaného pracoviště (staveniště), 

- prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti a 

čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace, 

- používaní úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů) pod strojní zařízení, 

Obrázek 5a, 5b – Ukázka vhodného označování odpadových kontejnerů [Zdroj: vlastní] 
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- stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to 

i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 

Záznam o seznámení pracovníků s Technologickým postupem  

Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem a porozuměli 

jeho obsahu. 

 

Jméno a 

Příjmení 

Firma/Divize Požadovaná 

kvalifikace 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


