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Vážení a milí čtenáři, kolegové

dostává se Vám do ruky 1. číslo odborného časopisu LEŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou 
lešenářů. Naší snahou bude vydávat ho minimálně dvakrát do roka, a to vždy před Stavebním veletrhem Brno 
a Stavebním veletrhem FOR ARCH v Praze.  K tomuto zásadnímu kroku jsme se rozhodli po dvouleté spolupráci 
s časopisem Stavební technika. Tato spolupráce byla v lednu tohoto roku z naší strany ukončena, jelikož se domní-
vám, že redakci šlo více o inzerenty, kteří zajišťovali příjem do pokladny redakce, než o zásadní odborné příspěvky.

Toto číslo vyjde v omezeném nákladu. Časopis je určen pro členskou základnu komory, jejich partnery a za-
městnance. Obsahem každého čísla by měli být zajímavé a po všech stránkách zvládnuté realizace lešeňových 
konstrukcí, nové poznatky a zkušenosti. Na straně druhé by se zde měly objevovat i méně zdařilé akce s pouká-
záním na chyby a na opomenuté zásady pro stavbu lešení. Tyto články by neměly být chápany jako snaha někoho 
zkompromitovat nebo zesměšnit, nýbrž by měly sloužit managerům lešenářských firem k tomu, aby se podob-
ným chybám a pochybením vyhnuli.

Osobně jsem vždy nadšen pro novou myšlenku, velice mě těší být u něčeho první, něco rozjíždět nebo zavádět, ale trošku mě sráží na kolena 
chronický nezájem některých členů ČMKL zapojit se do činnosti a udělat něco z čeho by měli užitek i ostatní.  Vím, že v dnešní uspěchané 
době není jednoduché zahodit za hlavu pracovní a osobní problémy, sednout si k počítači a napsat příspěvek do časopisu, který nikdo neviděl 
a  nikdo neví jak bude vypadat.  Jelikož jsem ale nevyléčitelný životní optimista věřím, že příspěvky do dalšího čísla se pohrnou na e-mailovou 
adresu ČMKL okamžitě po přečtení poslední stránky.

Před tím než začnete číst následující příspěvky chtěl bych Vás, všechny čtenáře  jménem redakční rady poprosit o shovívavost k případným 
drobným chybičkám, které se mohou v tisku vyskytnout, jelikož celá redakční rada jsme skupina lidí, kde někteří umí lešení navrhnout a vy-
počítat, někteří ho umí postavit, ale nikdo z nás zatím nevydával odborný časopis.

Na závěr Vám všem přeji nejen příjemné posezení nad stránkami nového časopisu, ale i mnoho úspěchů v profesní kariéře a osobním životě.

 

 Zdeněk Picek
 Předseda představenstva ČMKL, o.s.

EDITORIAL
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Českomoravská komora lešenářů je občanským sdružením - právnickou osobou registrovanou 
u Ministerstva vnitra České republiky.

Komora sdružuje 52 obchodníků a dodavatelů 
dočasných stavebních konstrukcí, nesleduje po-
litické cíle a nedotýká se samostatnosti a právní 
subjektivity členů, ani jejich podnikatelských 
aktivit.

Dne 20.2.2007 proběhla v Praze ustavující 
Valná hromada, která schválila dokumenty nut-
né pro chod občanského sdružení, rámcový plán 
činnosti na období 2007-2008 a v neposlední 
řadě zvolila představenstvo a dozorčí radu. Před-
stavenstvo v tomto období pracovalo ve složení 
Zdeněk Picek-předseda, Ing.Svatopluk Vlasák-
-místopředseda, Ing. Karel Škréta, Ing. František 
Zvěřina, Vladislav Habásko. Dozorčí rada praco-
vala ve složení Ing.Miroslav Holík, Ing.Petr Vese-
lý, Ing.Milena Vacková, Roman Datel a Miroslav 
Gagalík.

Komora se za svého krátkého působení sta-
čila prezentovat na mezinárodním poli, kdy se 
zúčastnila prvního mezinárodního setkání leše-
nářských organizací, které se konalo ve dnech 
29.-30.3.2007 v pražském hotelu EXPO. Tato 
iniciativa vznikla z německé organizace Bunde-
sverband Gerüsbau a polské komory lešenářů ( 
PIGR ). Jednání se dále zúčastnili zástupci ná-
rodních cechů nebo komor z Holandska, Itálie 
a Švýcarska. Předsedající p. Lothar Bünder z ně-
mecké organizace informoval, že je ve spojení se 
zástupci z Francie a Spojeného království, kteří 
mají o projednávanou problematiku zájem. Za 
ČMKL se zúčastnila delegace ve složení  Zdeněk 
Picek, Ing.Karel Škréta a Ing.Marie Bukovská. 
Hlavním bodem jednání bylo projednání společ-
ných kroků, které by vedly k vytvoření sdružení 
pod názvem „Unie evropských lešenářských spo-
lečností“, která by měla zajišťovat, koordinovat 
a rozvíjet společné zájmy na evropské úrovni.

Na tuto akci navazovala ustavující Valná hro-
mada UEG ( informace o této akci dále ). 

Komora se pravidelně podílí na pořádání 
odborného semináře v Ledči nad Sázavou pod 
záštitou technické normalizační komise č.92 od-

borný seminář s názvem „ NORMY, PŘEDPISY 
A REALIZACE PRACOVNÍCH A PODPĚR-
NÝCH LEŠENÍ“. 

Komora svou celoroční činnost vždy vyhod-
nocuje na svých Valných hromadách, které se 
konají pravidelně v lednu každého roku. 

Na tomto místě bych rád vyzdvihl  úkoly, kte-
ré byly splněny dle plánu o činnosti nebo nad 
jeho rámec -  zajištění odborných článků o le-
šení, aktivní účast na mezinárodním poli orga-
nizací, zhotovení nových lešenářských průkazů 
a jejich distribuce, zpracování odborné náplně 
webových stránek, pravidelné informace členské 
základně na webu, spolupořádání na pořádání 
listopadového odborného semináře, informo-
vání MPSV o vzniku a účelu komory a  zahájení 
jednání o požadavcích na vzdělávání pracovní-
ků, navázání spolupráce s polskou hospodářskou 
komorou lešení, získání informací o požadav-
cích na školení v EU (moduly A, B, C), navázána 
spolupráce se společností Gradua Gedos, zpra-
covány podklady a uskutečněno pilotní školení 
uživatelů lešení (modul C), navržen certifikát
pro potřeby komory, zpracovány a zveřejněny na 
stránkách vzorové dokumenty, zpracován a zve-
řejněn na stránkách seznam norem pro lešení 
s komentářem, zpracován a zveřejněn na strán-
kách seznam souvisejících předpisů s možností 
jejich stažení ve formátu pdf. Pro všechny členy 
bylo zajištěno z prostředků komory předplat-
né časopisu Stavební technika, do kterého jsme 
se snažili dávat odborné články z oboru lešení.  

V roce 2008 bylo dubnové číslo časopisu Staveb-
nictví a interiér  doplněno velkou přílohou o le-
šení. Toto číslo rovněž všichni členové obdrželi. 
Na základě vyhodnocení spolupráce s časopi-
sem Stavební technika představenstvo rozhodlo 
o ukončení spolupráce a předplatného počínaje 
lednem 2009.

 Počátkem roku 2009 byly všem členům a dal-
ším potenciálním zájemcům o členství rozeslány 
CD s materiály, které upotřebí každá lešenářská 
firma. Dalším významným krokem komory
vpřed je zahájení vydávání tohoto časopisu, kte-
rý by měl za postupného příspívání všech členů 
vycházet dvakrát ročně.

28.ledna 2009 se konala již 3.VH, která zvolila 
představenstvo a dozorčí radu na další dvouleté 
volební období. Představenstvo bude pracovat 
ve složení Zdeněk Picek-předseda, Ing.Svato-
pluk Vlasák-místopředseda, Ing. Karel Škréta, 
Ing. František Zvěřina a Jan Strakoš. Dozorčí 
rada bude pracovat ve složení Ing.Petr Veselý-
-předseda, Ing.Miroslav Holík, Ing.Ivan Vacek, 
Ing.Ivan Kunst CSc. a Miroslav Gagalík.

Pro rok 2009 stanovila VH tématické okruhy, 
kterým by se ČMKL, o.s. měla věnovat  - vydá-
ní dokumentu pro hodnocení rizik a zajištění 
lešenářů,  vydání dokumentu výběr a doporu-
čení OOPP pro lešenáře, průběžně aktualizovat 
internetové stránky Komory,  elektronické šíření 
informací, 1 x ročně rozesílat CD, sledovat akti-
vity Euroscaffolder a získat oficiální výstupy pro
školení instruktorů a lešenářů.

 Jako prioritu si komora stanovila zpracovat 
podklady pro kvalitní vzdělávání odborně způ-
sobilých osob v oblasti dočasných stavebních 
konstrukcí a školení těchto osob organizovat.

Navrhované novinky v oblasti vzdělávání od-
borně způsobilých osob řešíme na jiném místě 
tohoto časopisu. Zástupci ČMKL, o.s. v součas-
né době jednají s odborem školství Libereckého 
kraje o zapojení do programu odborného vzdě-
lávání, jelikož Vyhl.324/90 Sb. má  v tomto ohle-
du značné mezery. Snahou je, aby se jak obor 
lešenář tak kvalifikace odborně způsobilé osoby
v oblasti dočasných stavebních konstrukcí do-
staly do Národní soustavy kvalifikací.

Tomuto kroku musí předcházet výběr vhod-
ného školského zařízení a následuje složitý pro-
ces zpracování a schvalování Rámcového vzdě-
lávacího programu. Po těchto postupech by se 
měla ČMKL, o.s. stát autorizovanou osobou ve 
vzdělávání v oblasti dočasných stavebních kon-
strukcí.

Věřím, že se tento smělý plán, za přispění zá-
stupců velkých firem a expertů z řad členské zá-
kladny ČMKL podaří naplnit.

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.
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Na podzim roku 2007 došlo k požáru v prostoru skladu továrny na interiérové vybavení osob-
ních automobilů FAURÉCIA v Řepově u Mladé Boleslavi. Vzhledem k rozsahu poškození 
výrobní haly a znečištění podhledů stropní konstrukce včetně všech rozvodů technologií bylo 
rozhodnuto, že bude provedeno vyčištění a oprava zasažených částí stropní konstrukce výrobní 
haly. Některé úseky bylo možné vzhledem k malé míře znečištění a nulovému poškození pouze 
vyčistit. Práce na těchto malých plochách byly provedeny horolezecky. V částech s větším zne-
čištěním a s částečným poškozením technologií bylo navrženo použití zavěšeného lešení. Dle 
zadání investora musely být prováděny tak, aby nenarušovaly chod výroby ( v této továrně je 
nepřetržitý provoz ).

Dotčené plochy stropní konstrukce byly roz-
děleny na 5 sekcí, každá o výměře cca 1.250 m2. 
Každá ze sekcí zavěšeného lešení sloužila sa-
mostatně a po ukončení potřebných činností 
byla přestavěna.

Pro zavěšené lešení byla zvolena konstrukce 
z lešení Layher. Na základě návrhu a následné-
ho statického výpočtu ing. Svatopluka Vlasáka 
byla předložena varianta zavěšené konstrukce 

cca 2,50 m pod stropem haly tvořené příhrado-
vými nosníky z hliníkové slitiny výšky 0,45 m, 
zaklopenými ocelovými podlahami RURO. 
Příhradové nosníky byly propojeny podélníky 
a připevněny speciálními závěsy na nosnou 

konstrukci střechy haly.
Původní záměr se vzdáleností závěsů 5,5 m 

od sebe musel být vzhledem k malé únosnosti 
mezilehlých nosníků střešní konstrukce pře-
pracován. Byla navržena upravená konstrukce 
se zavěšením pro vzdálenost nosných strop-
ních nosníků 11,0  m od sebe. Aby příhradové 
nosníky z hliníkové slitiny výšky 0,45  m vy-
hověly na toto velké rozpětí, byla konstrukce 
lešení zesílena propojením závěsů na nosných 
vazbách pod stropem haly další konstruk-
cí z ocelových příhradových nosníků výšky 
0,45  m, které tvořily nosný rastr pro závěsy na 
nenosných částech střešní konstrukce. Použité 

závěsy na nosných vazbách konstrukce mu-
sely být zesíleny na cca trojnásobek původně 
uvažovaného zatížení. Zaklopení nosné kon-
strukce z příhradových nosníků zůstalo stejné 
s ocelovými podlahami RURO.

Nově navržená konstrukce byla poměrně 
složitá a bylo nutné provézt nové statické po-
souzení s úplně odlišnými vstupními údaji. 
Statický výpočet této komplikované sestavy 
lešení provedl opět ing. Svatopluk Vlasák.

Po provedení projektové dokumentace a vý-
počtové fáze dodávky byly zahájeny přípravné 
práce pro vlastní montáž. Pro zajištění nej-
vyšší možné bezpečnosti pracovníků továrny 
a ochránění drahých strojů před jakýmko-
liv poškozením byly po celé ploše v místech 
montáže jednotlivé etapy cca 3,5 m pod pod-
hledem haly zavěšeny na ocelová lanka vyso-
kopevnostní záchytné sítě s malými oky. Tyto 
sítě zabraňovaly po celou dobu nasazení lešení 
pádu jakýchkoliv předmětů do výrobních pro-
stor haly.

Po zabudování záchytných sítí bylo osaze-
no na závěsy 1.pole konstrukce z příhradových 
nosníků a zaklopeno ocelovými podlahami 
RURO. Z tohoto předmostí se letmou montáží 

Zavěšené lešení – Faurécie Řepov
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pomocí speciálních lávek LAYHER délky 6,0 m) 
osazovala další pole konstrukce. Po namonto-
vání celé plochy sestavy byly pod úrovní stro-
pu osazeny vyztužující příhradové nosníky 
a zatížení přeneseno na nosné zesílené závěsy. 
Plochy mezi závěsy byly zakryty sbíjenými 
dřevěnými podlahovými dílci typ VL 1,5 x 0,5 
m. Tyto dílce byly přichyceny k ocelovým pod-
lahám RURO a vzájemně spojeny. Po obvodu 
konstrukce bylo vytvořeno dvoutyčové zábra-

dlí z lešení LAYHER Allround.
Pro výstup na pracovní podlahu konstruk-

ce bylo zvoleno systémové schodiště z lešení 
LAYHER Allround.

Po ukončení potřebných prací na čištění 
a opravách podhledu haly a technologiích 
bylo lešení vyklizeno a pečlivě očištěno. Pře-
stavba pro další etapu byla prováděna opět tzv. 
„letmou metodou“.

Jelikož se jednalo o práce za velice přísných 

podmínek při provozu ve výrobní hale, byl 
kladen obrovský důraz na bezpečnost práce. 
Všichni pracovníci používali bezpečnostní 
postroje, ochranné přilby a zadavatelem pře-
depsanou pracovní obuv. 

Vzhledem k vysokým teplotám pod stropem 
konstrukce byla přijata zvláštní opatření k vol-
bě pracovního oděvu. Pracovní nářadí bylo též 
zajištěno proti pádu.

Akce ve faktech :

• Zahájení prací v lednu 2008
• Ukončení prací v dubnu 2008
• 1 etapa měla plochu 66,0 x 19,0 m tj. cca 

1.250 m2 – CELKEM 5 ETAP
• Vlastní hmotnost konstrukce 1 etapy byla 

cca 56.700,0 kg
• Provozní zatížení pro lešení třídy 1 0,75 kN/m2

• Délka montáže 1 etapy 12 pracovních dnů
• Délka demontáže 1 etapy 9 pracovních dnů
• Počet pracovníků pro montáž i demontáž 

– 14 – 18 montérů
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Na základě podnětů z řad členské základny ČMKL, dalších lešenářských firem a aktuálních po-
třeb připravujeme Rámcový vzdělávací program ( RVP ) pro odborně způsobilé osoby a lešenáře, 
který by posunul vzdělání v oblasti dočasných stavebních konstrukcí ( DSK ) v ČR na úroveň 
vyspělých evropských států. 

Vzdělávací program připravovaný ČMKL, o.s.

Vzdělávání odborně způsobilých osob (OZO)

V lednu 2010 zahájí ČMKL pořádání kurzu 
„Odborně způsobilých osob pro DSK“. Kurz je 
určen pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci
odborně způsobilé osoby dočasných stavebních 
konstrukcí podle požadavků NV č.362/2005 Sb. 
Rozsah kurzu vyplyne z právě zpracovávaného 
Rámcového vzdělávacího programu. Absol-
vent kurzu získá po úspěšně složené zkoušce 

odbornost „Odborně způsobilá osoba pro 
dočasné stavební konstrukce 1.stupně“. Cílem 
tohoto kurzu je získání přehledu o aktuálních 
technických požadavcích na dočasné stavební 
konstrukce a o směrech jejich budoucího vý-
voje. Informace o nových evropských normách 
a předpisech zaváděných do systému ČSN. Se-
známení s praktickými aplikacemi některých 
konstrukčních systémů lešení. OZO 1.stupně 
je oprávněná provádět lektorskou činnost pro 
lešenáře v rozsahu, který vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu ČMKL.

Na tento základní kurz bude navazovat opa-
kovací kurz, na který je možno se přihlásit s do-
savadním průkazem vystaveným společností 
GRADUA GEDOS.

Navazující vzdělávání OZO vyššího stupně
 
Vzhledem k tomu, že NV č.362/2005 Sb. 

a evropská směrnice 2001/45/ES stanovují na 
odborně způsobilé osoby v oblasti dočasných 
stavebních konstrukcí velmi vysoké kvalifikační
požadavky, rozhodlo vedení ČMKL dle zájmu 
otevřít specializovaný kurz „Navrhování leše-
ní“. Kurz bude určen pro zájemce, kteří chtějí 
získat kvalifikaci odborně způsobilé osoby pro
navrhování a výpočty dočasných stavebních 
konstrukcí podle požadavků výše uvedených 
předpisů.

Podmínkou účasti je středoškolské nebo vy-

sokoškolské vzdělání a obecná znalost lešenář-
ské problematiky doložená průkazem instruk-
tora lešenářské techniky nebo nejméně pětiletá 
praxe v oboru. Kurz je rozdělen do dvou samo-
statných semestrů.

1. semestr bude zaměřen na návrhové poža-
davky vyplývající z českých a evropských norem 
pro lešení, základy statiky ocelových konstruk-
cí, navrhování podle dostupných podkladů pro 
jednotlivé systémy lešení nad rámec typových 
provedení. Absolvent kurzu získá po úspěšně 
složené závěrečné zkoušce, vypracování a ob-
hajobě seminární práce odbornost „Odborně 
způsobilá osoba pro DSK 2.stupně“.

2. semestr bude zaměřen na navrhování indi-
viduálních konstrukcí lešení pomocí výpočto-
vých programů, prohloubení znalostí ze statiky 
ocelových konstrukcí a konstrukcí z hliníko-
vých slitin. Podmínkou účasti ve 2. semestru 
je úspěšné absolvování 1. semestru. Absolvent 
kurzu získá po úspěšně složené závěrečné 
zkoušce, vypracování a obhajobě seminární 
práce odbornost „Odborně způsobilá osoba 
pro DSK 3.stupně“.

Předpokládáme maximálně individuální 
přístup, proto by měl být počet posluchačů 
v jedné třídě  maximálně 12 – 15. V případě 
delší odůvodněné absence je možné domluvit 
individuální konzultace.
Termíny:
1. semestr říjen 2009 až březen 2010
2. semestr říjen 2010 až březen 2011 

V každém semestru bude 20 vyučovacích 

dní rozdělených do 10 běhů (pátek-sobota), 
rozvrh může být optimalizován podle poža-
davků účastníků.

Každý účastník obdrží studijní materiály, 
seznam doporučené literatury a technické 
brožury příslušných typů lešení.

Přednášet budou přední odborníci v da-
ných oblastech. Garantem odborné části je 
nestor české „lešenařiny“ ing. Svatopluk 
Vlasák.

Uvažujeme i o zařazení exkurze na některé 
významné stavbě a seznámení s jejím pro-
jektem. Možné je i absolvování pouze 1. se-
mestru, pokud by další studium bylo nad síly 
některého účastníka. 
Předpokládaný časový rozvrh:
Pátek  10.00 – 12.00  výuka
 12.00 – 13.00  přestávka na oběd
 13.00 – 17.00  výuka

Sobota  08.00 – 12.00  výuka
 12.00 – 13.00  přestávka na oběd
 13.00 – 15.00  výuka

Předběžné nezávazné přihlášky a reakce 
zasílejte na kontakty ČMKL uvedené v zá-
hlaví této stránky.

V neposlední řadě nutno uvézt již tradiční 
aktualizační seminář určený pro všechny, kte-
ří si chtějí aktualizovat znalosti a seznámit se 
s novinkami v oboru „LEŠENÍ“. Seminář pro-
běhne na přelomu listopadu a prosince 2009. 
Pro bližší informace sledujte webové stránky 
ČMKL, o.s. 



6

RUX ČR, s.r.o., se sídlem K Třebonicům 100, 155 11 00 Praha 5 Autor : Miroslav Gagalík 
tel.: 251 626 112, fax.: 251 625 997 Fotografie : Archiv firmy
www.rux.cz, e-mail: rux@rux.cz

Velehrad patří bezesporu k nejvýznamnějším církevním místům v České republice. Je úzce spo-
jen s cyrilometodějskou tradicí. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem 
prvními vizionáři společné Evropy, činí z Velehradu místo dalece přesahující svým významem 
hranice našeho státu.

Lešení RUX pomáhá při obnově národní kulturní památky na Velehradu

Z dochovaných archeologických nálezů 
a historického bádání lze také usuzovat, že Ve-
lehrad byl prvním politicko-správním centrem 
Velkomoravské říše a metropolí jejího prvního 
arcibiskupa, sv. Metoděje. 

Význam a rozsáhlost Velehradu kladou ne-
malé nároky na udržení památky v co nejlep-
ším stavu.

Vzhledem k faktu, že veškeré restaurátorské 
práce se odehrávají ve značných výškách, je 
možné je provádět jen s využitím kvalitního, 
prostoru velmi dobře přizpůsobivšího se leše-
ní. 

Veškeré požadavky a kritéria restaurátorů na 
lešení při obnově historických fresek kostela 
Nanebevzetí Panny Marie splnila firma RUX
ČR. 

Ta vhodnou kombinací prostorového lešení 
Rindscaff a RUX Super připravila restauráto-
rům optimální podmínky pro odvedení kva-
litní práce při obnově maleb i v těch nejvyšších 
partiích kostela. 

Lešení RUX se v minulosti osvědčilo při ob-
nově mnoha dalších památkově chráněných 
objektů. Za zmínku stojí například Chrám Sva-
tého Mikuláše v Praze, rekonstrukce sochy mi-
stra Jana Husa na Staroměstském náměstí a pří-
tomno bylo i při rekonstrukci Chrámu Svatého 
Petra v samotném srdci církve - Vatikánu. 

Lešení RUX je však spojeno nejen s historií, 
ale také s každodenní, běžnou stavební pra-
xí. Velmi oblíbené rámové lešení RUX Super 
je tradičně používáno při realizaci zateplení 
objektů, fasádních plášťů budov, vnitřních 
omítek, obnově nátěrů výškových konstrukcí 
i dalších pracích spojených jak s prováděním 
novostaveb, tak i rekonstrukcí. Systém rámo-
vého lešení RUX - Super je dodáván ve dvou 
šířích 65 a 100 cm. Přípustné zatížení lešení 
je až 600 kg/m2, délky polí mohou být až 4 m 

a výška lešení pak může daleko přesáhnout 
100 m. 

Od roku 2005 nabízí společnost Rux také 
jedno z nejlepších prostorových lešení na svě-
tě, Ring - Scaff. V lešení „RING¬SCAFF“ se
podařilo spojit jednoduchou manipulaci s ex-
trémně dobrými statickými hodnotami. 

Použitím optimalizované geometrie západ-
kové hlavice a talíře a rovněž aplikací nových 
pevnějších materiálů se u něj podařilo do-
sáhnout výborných statických hodnot, které 
podstatně překonávají parametry podobných 
modulových lešení.

Kombinace obou systémů byla použita i při 
již zmíněné výstavbě lešení v kostele na Nebe-
vzetí Panny Marie na Velehradě
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PKL servis s.r.o. se sídlem, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek 
tel./fax : 233 378 351, mobil : 720 203 495 Fotografie : Archiv firmy
www.pklservis.cz, e-mail: info@pklservis.cz

Ve dnech 18.2. – 1.3.2009 proběhlo v Liberci Mistrovství světa v klasickém lyžování. Kromě 
stálých konstrukcí bylo potřeba vybudovat ještě velké množství dočasných konstrukcí v běžeckém 
areálu VESEC a ve skokanském areálu JEŠTĚD . Jako nejvhodnější byl vybrán systém lešení 
Layher dodávaný firmou LAVEL MB, s. r. o. v kombinaci s tribunami NÜSSLI.

Konstrukce z lešení pro MS LIBEREC 2009

Kompletní realizaci provedla firma PKL ser-
vis s.r.o., která zpracovala návrhy technického 
řešení včetně výkresové dokumentace. Na tech-
nickém řešení strmé tribuny a přístupového 
schodiště se podíleli Ing.Petr Veverka – ředitel 
firmy Lavel MB, s.r.o., Zdeněk Picek – ředitel fir-
my PKL servis a Ing. Svatopluk Vlasák, který též 
zpracovával statické posouzení veškerých kon-
strukcí. Project managerem celého projektu byl 
Zdeněk Picek. 

Hlavním koordinátorem veškerých činnos-
tí byl jednatel společnosti LAVEL MB, s.r.o. 
Ing. Petr Veselý.

Bylo navrženo a namontováno celkem 143  ks 
různých sestav lešení do obou sportovních 
areálů pro pořádání MS.

Akce v číslech :

• Montáže veškerých konstrukcí byly zaháje-
ny 15.09.2008, dokončeny byly 18. 02. 2009, 
kdy dodavatel reagoval do poslední chvíle 
na požadavky na vícepráce.

• Vlastní hmotnost konstrukcí z lešení Lay-

her Allround 630.218,00  kg
• Vlastní hmotnost konstrukcí tribun ze sys-

tému Nüssli 351.925,00  kg
• Na zátěže pro zajištění stability některých 

konstrukcí bylo použito betonových kvádrů 
o hmotnosti 55.000,00  kg

• Na plošinách pro vozíčkáře v obou areálech 
bylo zpracováno celkem 180,00m2 koberců

• Na montáži bylo odpracováno 9.800,00 hodin
• Na demontáž lešení je plánováno cca 

6.500,00 odpracovaných hodin
• Pro zakotvení konstrukcí na strmém terénu 

bylo zpracováno 300,0  m kulatiny průměru 
14 mm a 100,0  m kulatiny průměru 10mm

• Pro vyvrtání kotevních otvorů strmé tribuny 

bylo spotřebováno 35  ks speciálních vrtáků 
průměru 10,3 mm

• Technologická manipulace na stavbě byla 
zabezpečována třemi teleskopickými mani-
pulátory

• Práce byly řízeny třemi techniky
• Na konstrukcích byly instalovány tři výtahy 

GEDA 200, které sloužily pro zásobování VIP 
stanů umístěných na těžko přístupných leše-
ňových plošinách

• Na montážích a demontážích tribun NÜSSLI 
se podíleli tři specialisté ze SRN 

• Na montážních pracích se v jednotlivých eta-
pách podílelo 48 lešenářů, 11 řidičů, materiál 
ve dvou skladech firmy LAVEL MB , s.r.o. při-
pravovalo celkem 10 skladníků

• Materiál NÜSSLI navezlo 23 kamiónů ze 
SRN

• Bylo montováno nespočet schodišť, plošin, ka-
merových pozic, podest pod VIP stany a pod 
buňky.

• V průběhu mistrovství firma PKL servis s.r.o.
zajišťovala nepřetržitou pohotovost v počtu 
3 pracovníků, kteří denně prováděli odborné 
prohlídky konstrukcí spojené s vystavením 
protokolu.
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Zajímavé konstrukce :

 Tribuna pro stojící diváky – Ještěd

• Konstrukce byla založena na 6 betonových 
pasech se sklonem 10 – 40° s osovou vzdále-
ností 10,0  m bez mezipodpěr

• Konstrukce byla navržena pro 5.300,0 stojí-
cích diváků

• Tribuna se stala dominantou celého skokan-
ského areálu

• Konstrukce byla navržena na zatížení 5 kN/m2

• Montáž probíhala ve dnech 18.11.-15.12.2008 
nepřetržitě

• Konstrukce byla montována z lešení Layher 

Allround bez speciálních dílů
• Vlastní hmotnost konstrukce byla 

193.248,50  kg
• Pro přístup byla použita 10-ti stupňová scho-

dišťová ramena LAYHER 
• Průměrný počet pracovníků pro montáž 15  
 
Přístupové schodiště na sjezdovce F 10 pro 
příchod diváků do areálu Ještěd

• Konstrukce byla založena ve svahu na sjez-
dovce ve sklonu 15 – 30°

• Délka konstrukce byla 190 m, šířka 8,28 m
• Všechny patky konstrukce byly zakopány 

a osazeny na rostlý terén, veškeré osazení 
patek vzhledem k tomu, že terén byl značně 
zmrzlý, bylo prováděno pomocí pneumatic-
kého kladiva 

• Konstrukce byla navržena na zatížení 5 kN/m2

• Konstrukce byla montována z lešení Layher 

Allround bez speciálních dílů
• Hmotnost konstrukce byla 73.163,60  kg
• Konstrukce byla uchycena do svahu pomo-

cí 200  ks speciálních zemních kotev typu 

VeVlPi 2009
• Montáž byla prováděna ve dnech 19.-

30.01.2009 8 pracovníky
• Demontáž prováděna ve dnech 1.-4.3.2009 

16 pracovníky
• Pro manipulaci s materiálem na sjezdovce 

byl využit pásový nakladač

Tribuny NÜSSLI :

• Ve skokanském areálu JEŠTĚD byla vybu-
dována tribuna NÜSSLI pro 1.250 sedících 
diváků

• Na plošině umístěné za tribunou bylo 

uloženo pomocí těžké techniky 22 kon-
tejnerů 6,00 x 2,50m o celkové hmotnosti 
66.000,00  kg

• Kontejnery speciálně pro tuto akci zajišťova-
la firma TOI-TOI

• Kontejnery byly speciálně kotveny ke kon-
strukci tribuny, dle statického posouzení na 
vítr

• Pro přístup na tribunu sloužily dva vstupy, 

které procházely tribunou a přístup z če-
la tribuny, na který navazovalo přístupové 
schodiště s dvěma přemostěními celkové 
délky 100 m 

• Pro přístup na plošinu k buňkám bylo vybu-
dované speciální schodiště

• Před tribunou byla umístěna plošina pro tele-

vizní štáby o půdorysné ploše 10,00 x 5,00 m

• V areálu VESEC byly postaveny dvě tribuny 
délky 120 m, které svým tvarem a umístěním 
vytvořily dokonalou iluzi ideálního běžecké-
ho stadionu

• Celková kapacita tribun byla 989 sedících 
a 10200 stojících diváků.

• VIP prostory na tribunách byly propojeny 
schodišti a plošinami z lešení Layher přímo 
se stany

• V první etapě montáží se provádějící pracov-
níci potýkali s velkým množství bahna. Ve 
druhé etapě pak se značnými přívaly přírod-
ního sněhu, i když podle odpůrců a kritiků 
pořádání MS na Vesci žádný sníh napadnout 
neměl. 
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Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie : Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz

Ve dnech 24.-25.října 2008 se v Postupimi konala ustavující schůze Unie evropských lešenář-
ských organizací. 
(Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe - UEG)

Ustavují schůze UEG
Jednání řídil pan Lothar Bünder a zúčastnili 

se zástupci šesti zemí:

Německo:
Bundesverband Gerüstbau
Lothar Bünder, Sabrina Luther, Sabine 
Barchanski 
Günther Schmidt

Polsko: 
Polská komora lešenářů
Jacek Binkowski, Danuta Gawecka, Zenon Sz-
tobryn, Jacek Sztobryn

Švýcarsko:
SUVAG
Martin Angele, Hans Gertsch

Spojené království:
NASC
Kevin Mouatt, Robin James

Holandsko
J.A.H. ten Doeschate 

Česká republika
Českomoravská komora lešenářů
Ing. Karel Škréta, 
Ing. Marie Bukovská
Ing. Petr Veverka

V úvodu jednání se všechny delegace krátce 
představily. Dále byl znovu projednán a v někte-
rých případech upraven text stanov UEG. Byl 
doplněn nový § 9, který ustanovuje tři pracovní 
skupiny (Arbeitskreise): pro ekonomiku a prá-
vo, pro oblast techniky a pro evropské předpisy. 
V případě potřeby mohou být vytvořeny i další 
pracovní skupiny.

Delegace obdržely další dokumenty, které 
byly určeny pro ustavující schůzi UEG, mezi 
nimi program jednání ustavující schůze, organi-
zační diagram UEG), finanční řád UEG a rozpo-
čet UEG na rok 2009. 

Ustavující schůze UEG zvolila členy prezidia 
v tomto složení:

Prezident pan Jacek Binkowski z Polska, vice-
prezident pro oblast ekonomiky a práva pan Kevin 
Mouatt ze Spojeného království, viceprezident pro 
oblast techniky pan Martin Angele ze Švýcarska.

V průběhu dalšího jednání byl schválen finanč-
ní řád, v němž byl příspěvek hostujícího člena 
(bez hlasovacího práva) snížen z 80 % na 70 % 
z příspěvku řádného člena s právem hlasování.

Následně byl předložen a po zdlouhavém pro-
jednávání schválen rozpočet UEG na rok 2009. 

Pan Bünder zdůraznil, že při sestavování rozpočtu 
byl sledován cíl maximálních úspor. Vycházelo se 
však z hodinových nákladů a cen obvyklých v EU, 
takže celkové náklady byly stanoveny na 35.041,00 
EUR. Při počtu sedmi přispěvovatelů byl rozpočet 
zaokrouhlen na 35.000,00 EUR a jednotlivý pří-
spěvek na rok 2009 byl určen na 5000 EUR. 

V rámci neoficiálních jednání zástupci české
a polské delegace společně poukazovali na znač-
nou výši příspěvku. Ostatní země však nezpo-
chybnily zásadu jedna země-jeden hlas-jednotná 
výše příspěvku. Polsko nakonec na výši příspěv-
ku přistoupilo, požadovalo však rozdělit platbu 
do více částí. To bylo promítnuto do finančního
plánu, příspěvek se platí ve dvou polovinách, 
vždy k 10. 1 a 10. 7. příslušného roku.

Zástupci ČMKL při schvalování výše příspěv-
ku vycházeli z toho, že možnost hlasování je, při 
poměrně malém celkovém počtu hlasů, důleži-
tá, stejně jako plnohodnotné členství v organi-
zaci. Po uplynutí prvního roku činnosti UEG 
je pak nutno naši účast a s ní spojené náklady 
vyhodnotit. 

Jako pokladní revizoři byli zvoleni J.A.H. Ten 

Doeschate z Holandska a Karel Škréta z ČR. 
Česká republika předběžně vyjádřila svůj 

zájem pracovat ve skupinách pro technické zá-
ležitosti a pro evropské předpisy.

Prezidium po registraci UEG u příslušných or-
gánů následně zpracuje plán práce, který bude 
vycházet ze stanov a dohodnutých okruhů 
zájmu.

Příští společná schůze Unie evropských le-
šenářských organizací. se bude konat koncem 
října nebo začátkem listopadu 2009. 

Při neoficiálních jednáních byly diskuto-
vány s německými a polskými kolegy otázky 
týkající se vzdělávání pracovníků v oblasti 
lešení a výsledků projektu Euroscaffolder.
Zejména v Německu a ve Spojeném králov-

ství jsou zavedeny důkladné několikaleté 
vzdělávací systémy, včetně technicky vyba-
vených školicích středisek. Náhrada těchto 
systémů dvoutýdenním školením podle mo-
dulu B je pro tyto státy nepřijatelná. Proto 
stále trvá vášnivá diskuse nad vzájemným 
uznáváním výsledků školení, včetně projek-
tu Eurosaffolder.
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Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín Autor : Jan Strakoš 
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Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové 
práce. Základem je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutými tvoří 
vysoce variabilní nosný prvek lešení. 

Lešení FOX na Staroměstské radnici 

Součástí tohoto jedinečného systému jsou ko-
tevní prvky v několika různých variantách, kte-
ré umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, 
veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a zá-
bradlí, samozřejmostí je také použití geotextílie 
a síťoviny proti propadu materiálu.

Lešení FOX se montuje v těchto variantách:

a) s kotvou – tato varianta se dále dělí na další tři 
možné typy kotvení.

 1. průchozí kotva - používá se všude tam, kde 
je umožněno vrtání skrz zdivo. Nejčastěji se 
používá při novostavbách nebo celkových re-
konstrukcích budov

 2. chemická kotva - tato varianta kotvení se 
používá nejčastěji, protože žádným způsobem 
nenarušuje interiéry budov, taktéž nejsme 
omezeni tloušťkou zdiva. 

 3. hmoždinková kotva - tento systém se po-
užívá pouze při kotvení do kamene nebo 
kvalitního železobetonu. Samozřejmě nestačí 
jen kotvy osadit, ale také se musí každá kot-
va odzkoušet tahoměrem na požadovaný tah. 
Každá chemická a hmoždinková kotva musí 
mít svoji historii.

b) s ráhnem – při tomto systému kotvení se ne-
zasahuje žádným způsobem do zdiva. 

 Kotví se pomocí háku ráhna za pozednici, 
zeď, atiku nebo pomocný trám.

c) na šikminu – tato varianta je takřka shodná 
jak předcházející, ale pouze je opačně   oto-
čena a kotví se závěsem přímo do krovu. 
Jak vyplývá z výše uvedeného, je lešení FOX 

vysoce variabilní a dá se opravdu použít takřka 
kdekoli. Díky svému uzpůsobení je velmi lehké 
a tím pádem je i rychlá jeho výstavba. Samo-
zřejmě díky tomu, že se montuje pouze ve výšce 
Vámi určené, odpadají také veškeré náklady za 
zábory. Veškerá montáž lešení FOX se provádí 
horolezeckou technikou, proto nejsou nutné 
další finance za pronájem vysokozdvižné plo-
šiny nebo jeřábu. I při sečtení těchto málo 
výhod z mnoha vyplývá nemalá časová a fi-
nanční úspora.

Před nedávnou dobou jsme byli osloveni 
jednou významnou realizační firmou o po-
stavení závěsného konzolového lešení FOX 
na jedné významné stavbě v centru Prahy. Na 
místě jsme zjistili, že se jedná o objekt Staro-
městské radnice. Tato stavba byla pro nás vý-
zvou, kterou nelze odříci. 

Jedním z největších překážek byla rozpa-
dající se prejzová střecha a nemožnost celko-
vého uzavření prostoru pod stavbou po dobu 
několika dní. Od standardní montáže horole-
zeckou technikou tudíž muselo být upuštěno. 
Na turisty, kteří se pohybovali pod a v okolí 
stavby, nesmělo samozřejmě nic spadnout 
a nesměli být ani nijak omezeni v poznávání 
krás Staroměstské radnice a Pražského orloje. 

Po domluvě s investorem se tudíž montážní 
práce mohly provádět z vysokozdvižné ploši-

ny, která eliminovala možnost pádu střešní 
krytiny na zem. Samotné montážní práce pro-
bíhaly dva dny, od 5 hodin ráno do 10hodiny 
dopolední. Déle nám nebylo umožněno pro-
vádět montážní práce a to z důvodu otevření 
radnice pro veřejnost a svatební obřady.

Při kotvení lešení FOX byly použity che-
mické kotvy, které jsou od sebe vzdáleny cca 
2metry. Samotné vrtání a osazování kotev se 
provádělo s největší opatrností, jelikož těsně 
pod kotvícím bodem jsou vyobrazeny staré 
erby a v jejich okolí je na zdivu napsána his-
torie jejich oprav a další jejich specifika. Do 
takto připravených kotev už bylo snadné uchy-
tit jednotlivé konzoly lešení FOX. Na postave-
né konzoly byla pokládána podlaha a zábradlí.
V tomto případě bylo použito dvoumetrové 
zábradlí, které bylo perfektně přikryté lešenář-
skou sítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena 
do geotextílie, protože ani kousek zdiva nebo 
střešní krytiny nesmí spadnout dolů.

Na druhé části objektu je použita „jen“ 
ochranná záchytná síť proti propadu materiá-
lu, jelikož na střeše je kamenný ochoz, který je 
přikrytý a brání pádu materiálu na zem. Tady 
sítě slouží jako ochrana, kdyby se nějaká střeš-
ní taška se odrazila a chtěla přeskočit kamenný 
ochoz. Jednotlivé sítě jsou uchyceny pružnými 
lany, aby mají vůli pracovat v případě nepřízni-
vých klimatických podmínek. 

Takto „zabalené“ lešení FOX splňuje i ty nej-
náročnější bezpečnostní požadavky na bezpeč-
nost práce.
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Systém školení lešenářů byl dříve zakotven v předpisech a měl svou tradici. Školit lešenáře mohli 
pouze instruktoři lešenářské techniky, kteří získali své znalosti a oprávnění v Ústavu pro vzdě-
lávání pracovníků ve stavebnictví, působícím v Praze-Hodkovičkách. Po jeho zrušení převzala 
vzdělávací úlohu firma Gradua-Cegos, která v této oblasti působí dodnes. Od svého vzniku se
na přípravě studijních materiálů podílí i Českomoravská komora lešenářů a postupně by měla 
převzít garanci za odbornou úroveň uvedených kurzů.

Současná podoba školení lešenářů v ČR
1. Úvodem

Termín „Instruktor lešenářské techniky“ 
a požadavky na jeho činnost byly zakotveny ve 
vyhlášce č. 324/1990 Sb. Již v roce 2005 byla z té-
to vyhlášky vyjmuta část týkající se prací ve výš-
kách. Tyto požadavky byly převedeny do naříze-
ní vlády č. 362/2005 Sb. K 1.1.2007 byla zrušena 
i zbývající část vyhlášky a její novelizovaný ob-
sah byl vydán v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se v sou-
vislosti s dočasnými stavebními konstrukcemi 
(část VII. přílohy) hovoří o odborně způsobi-
lých osobách. Konkrétní požadavky na získání 
této odborné způsobilosti nejsou zatím stanove-
ny. Rozsah i náplň kurzů pro instruktory leše-
nářské techniky odpovídá základním požadav-
kům, předběžně dohodnutým v Evropské unii 
pro odborně způsobilé osoby. Proto současní 
absolventi těchto kurzů získávají osvědčení, kte-
ré se z hlediska odbornosti na NV č. 362/2005 
Sb. odvolává.

Bohužel, v uvedeném nařízení, v příloze, část 
VII, bod 7, je uvedeno: „Obsah a četnost školení 
s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, 
způsob ověřování znalostí a dovedností účast-
níků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel“. Tato formulace někdy 
vede k domněnce, že úloha instruktorů lešenář-
ské techniky ve školicím procesu skončila. To by 
však byla zásadní chyba. Právě tito instruktoři 
mohou zaručit odbornou úroveň školení leše-
nářů a zaměstnavatel, který by si chtěl situaci 
ulehčit tím, že zjednoduší školení nad únosnou 
mez, bude těžko prokazovat, že jeho zaměstnan-
ci získali všechny potřebné informace. 

Lešeňové systémy jsou v současné době na 
vysoké technické úrovni, je však nezbytně nutné 
dodržovat veškeré pokyny uvedené v průvodní 
dokumentaci. Podrobné seznámení s touto do-
kumentací a s dalšími pravidly na bezpečnou 
montáž, demontáž a používání je vyžadováno 
i v NV č. 362/2005 Sb. – viz dále – a nelze se mu 
proto vyhnout. 

Třebaže tedy systém školení lešenářů již není 
v předpisech pevně stanoven, nesmí být svévol-
ně minimalizován. Uplatňování znalostí, kte-
rými disponují instruktoři lešenářské techniky 
(odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební 
konstrukce), je velmi potřebné a zaměstnavate-
lé by je měli i nadále využívat. Následující text 
popisuje obvyklá pravidla, která by měla být při 
školení lešenářů minimálně uplatňována.

Pozn.:
Pravidla pro vzdělávání odborně způsobilých 

osob pro dočasné stavební konstrukce i pro vzdě-
lávání lešenářů se budou v budoucnosti zcela ur-
čitě měnit.

2. Školení lešenářů
2.1 Předpoklady

Podmínky pro získání odborné způsobilosti 
pro montáž a demontáž dočasných stavebních 
konstrukcí jsou:
- věk vyšší než 18 let

- tělesná a duševní způsobilost pro práci ve výš-
kách, kterou potvrzuje lékař ve smyslu plat-
ných předpisů

- úspěšné absolvování základního kurzu leše-
nářů

2.2 Organizace školení lešenářů
Školení lešenářů může pořádat fyzická nebo 

právnická osoba. Provádět školení lešenářů mají 
pouze instruktoři lešenářské techniky s platným 
průkazem.

Školení lešenářů se provádí v základním kur-
zu zakončeném zkouškami. 

Znalosti lešenářů se upevňují v opakovacích 
školeních s novým přezkoušením. Jejich četnost 
může stanovit zaměstnavatel. Mezi jednotlivými 
opakovacími školeními se doporučuje dodržo-
vat interval 12 měsíců.

2.3 Základní kurz lešenářů
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha část 

VII, bod 7, požaduje, aby školení zahrnovalo 
osvojení znalostí a dovedností, zejména pokud 
jde o:
- pochopení návodu na montáž, demontáž 

nebo přestavbu použitého lešení;
- bezpečnost práce během montáže, demontáže 

nebo přestavby příslušného lešení;
- opatření k ochraně před rizikem pádu osob 

nebo předmětů;
- opatření v případě změn povětrnostní situace, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení;

- přípustná zatížení;
- další rizika, která mohou být spojena s mon-

táží, demontáží nebo přestavbou.

Z praktických zkušeností vychází následující 
postup.

Základní kurz lešenářů tvoří přednášky, prak-
tické cvičení v doporučeném rozsahu a závěreč-
ná zkouška (viz Učební osnovy). Uchazeč o zís-
kání odborné způsobilosti lešenář je zařazen do 
kurzu na základě Přihlášky ke zkoušce lešená-
ře, kterou potvrzenou předá pořadateli kurzu. 
Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tělesné 
a duševní způsobilosti pro práce ve výškách 
podle platných předpisů a potvrzení o předběž-
né praxi v rozsahu cca 100 hodin. Praxe spočívá 
v provádění dočasných prací při stavbě lešení 
pod dozorem zkušeného lešenáře s nejméně 
dvouletou praxí a platným průkazem lešenáře 
nebo instruktora lešenářské techniky.

Časový rozsah základního kurzu (viz Učební 
osnovy) je závislý na počtu účastníků kurzu a na 
rozsahu oprávnění, které mají účastníci získat. 
Kurz je zakončen zkouškou, jejíž průběh se za-
znamená do Protokolu o zkoušce. 

Lešenář může absolvováním kurzu a úspěšně 
složenou zkouškou získat oprávnění pro prová-
dění montáže a demontáže:
- trubkových lešení
- pojízdných a volně stojících lešení
- dílcových lešení s doplněním typu

Oprávnění lze omezit maximální výškou 
příslušného typu lešení. Rozsah oprávnění je 
vyznačen v průkazu lešenáře podle protokolu 
o zkoušce.

Pozn.:V případě lešenářů (na rozdíl od in-
struktorů lešenářské techniky) není stanovena 
povinnost složit vždy zkoušku pro montáž a de-
montáž trubkových lešení, rozsah platnosti prů-

VÚBP, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Autor : Ing. Karel Škréta 
tel.: 224 211 426 Fotografie :  Archiv ČMKL, o.s.
www.vubp.cz, e-mail: skreta@vubp-praha.cz



14

kazu může být například pouze pro jeden typ 
pojízdných lešení. 

Pořadatel kurzu (není-li dohodnuto jinak) 
vydává průkazy lešenářů a zakládá dokumentaci 
o kurzu. Dokumentací o kurzu se rozumí:
1. Seznam účastníků (prezenční listina);
2. Třídní kniha s uvedeným obsahem přednášek, 

jmény a podpisy přednášejících (případně po-
drobná osnova kurzu);

3. Protokoly o zkoušce, vyhodnocené písemné 
testy, popř. výkresy.

Dokumentace se uchovává po dobu pěti let.
Distribuci průkazů lešenáře, přihlášek ke zkouš-
ce a protokolů o zkoušce zajišťuje na základě ob-
jednávky Českomoravská komora lešenářů. 

2.4 Závěrečná zkouška lešenáře
Zkouška má část písemnou, část ústní a část 

praktickou. Písemnou částí je test, který má 
nejméně 30 otázek. U specializovaných kurzů 
s omezeným rozsahem lze počet otázek snížit. 

Část praktická může být provedena pomocí 
jednoduchého výkresu stavebního objektu se 
zakreslením návrhu konstrukce lešení včetně 
kotvení a ztužení, případně ukázkou stavby le-
šení na modelu nebo montáží lešení v terénu 
pod dozorem instruktora. Může být provedena 
i kombinací uvedených způsobů. 

V souladu s protokolem o zkoušce je nutné 
v průkazu lešenáře vyznačit získané oprávnění 
včetně případného omezení maximální výšky 
montovaného lešení.

Zkouška v rámci opakovacího kurzu má pou-
ze část písemnou a ústní. Počet otázek v testu lze 
snížit, nejméně však na 10 otázek.

2.5 Průkaz lešenáře 
Průkaz by měl obsahovat následující údaje
• Číslo průkazu;
• Jméno a příjmení školeného 
• Datum narození školeného 
• Text:

Držitel průkazu byl vyškolen ve smyslu poža-
davků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha část 
VII bod 7 a je na základě absolvované zkoušky 
oprávněn provádět montáž a demontáž:
- trubkových lešení
- pojízdných a volně stojících lešení
- dílcových lešení typu: (vypsat)
• Datum vydání průkazu;
• Identifikační číslo školitele
• Podpis školitele
• Další rubriky pro záznam o opakovacích kur-

zech a případném rozšíření oprávnění;
• Případně i rubriky pro záznam lékaře o prove-

dených prohlídkách.

2.6 Opakovací kurz lešenářů
Rozsah a obsah opakovacího kurzu lešenářů 

je závislý na počtu účastníků a na rozsahu jejich 
oprávnění. Minimální rozsah opakovacího kur-
zu je 8 hodin včetně přezkoušení.

Při zahájení opakovacího kurzu předloží kaž-
dý účastník průkaz lešenáře. Bez jeho předlože-
ní není možno lešenáře zařadit do opakovacího 
kurzu. Pokud je součástí opakovacího kurzu 
rozšíření oprávnění, řídí se ta část kurzu, která je 
novou látkou, požadavky na základní kurz. 

Pokud lešenář neprovádí praxi a nezúčastní se 
opakovacího kurzu tři roky, musí znovu absol-
vovat základní kurz.

Obsahem opakovacího kurzu je výklad 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce, sezná-
mení s aktuálním obsahem návodů na montáž 
a používání příslušných typů lešení, případně 
rovněž seznámení s nežádoucí událostí a roz-
borem příčin jejího vzniku při stavbě a provo-
zu lešení, nové technologické postupy a pro-
vozní opatření, zopakování nejdůležitějších 
ustanovení souvisejících ČSN.

Opakovací kurz je ukončen přezkoušením 
a provedením záznamu do průkazu lešenáře. 
Dokumentace je rovněž archivována po dobu 
pěti let.

3. Učební osnovy
3.1 Všeobecně

Obvyklý rozsah kurzu pro oprávnění na 
montáž a demontáž jednoho typu fasádního 
lešení (bez omezení výšky) při počtu 5 - 10 
účastníků je 12 hodin přednášek, 4 hodiny 
praktického cvičení a následné zkoušky, tedy 
cca dva dny. Počet účastníků by neměl být vět-
ší než 20.

Pokud mají účastníci kurzu získat opráv-
nění pro další dočasné stavební konstrukce 
- konkrétního typu dílcových lešení (rámo-
vých, modulových), pojízdných a volně stojí-
cích lešení (viz průkaz lešenáře), rozšiřuje se 
výuka o další 4 hodiny pro každou skupinu, 
plus čas potřebný na praktické procvičení zís-
kaných poznatků. 

Délku kurzu je možno zkrátit pouze v pří-
padech specializovaných kurzů, v nichž lze 
rozsah a hloubku výkladu zjednodušit - na-
příklad pro lešení do výšky 4  m, pouze pro 
pojízdná lešení, apod.

Všichni lešenáři musí být vyškoleni o vše-
obecných požadavcích na dočasné stavební 
konstrukce, viz část 3.2. Další části školení se 

sestavují podle konkrétních potřeb, přičemž 
se využijí vybrané požadavky podle části 3.3. 
Rozsah lze upravovat i doplňovat v závislosti 
na komplikovanosti příslušného typu lešení 
a nárocích, které sebou jeho montáž a použí-
vání nese. Omezení rozsahu školení se musí 
projevit i v omezení rozsahu oprávnění. 

Účastníci kurzu musejí mít možnost pou-
žití souvisejících ČSN v platném znění včet-
ně vydaných změn. Při výkladu je rovněž 
nezbytné používat návody na montáž a po-
užívání a další dokumentaci, která je vázána 
na příslušný typ lešení. Vlastní přednášky je 
vhodné doplnit videoukázkami, diapozitivy, 
názornými pomůckami a výkresy.



15

3.2 Všeobecné požadavky na DSK

Výklad je doplněn základními praktickými informacemi o normě 
ČSN EN 12811-1 „Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení 
– Požadavky na provedení a obecný návrh“

3.3. Požadavky na jednotlivé typy dočasných stavebních konstrukcí
3.3.1 Trubky a spojky

Doplnit informacemi výrobce o typových sestavách trubkového lešení, 
informovat o dříve používaných podkladech v normě (normalizovaná 
řadová a prostorová trubková lešení), používání trubek z různých ma-
teriálů.

Doplnit informacemi výrobce o požadavcích na utahovací momenty, 
údržbu, skladování, apod. Norma nově obsahuje požadavky na zdvojené 
spojky třídy AA a BB. Připravovaná druhá část bude věnována dalším, 
méně používaných typům spojek.

3.3.2 Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení (výklad cca 3 hod)

Nutno doplnit informacemi z návodu na montáž a používání konkrétní-
ho typu pojízdného lešení.

3.3.3 Dílcová lešení
Při výkladu jednotlivých typů dílcových lešení je bezpodmínečně 

nutné vycházet z aktuálních materiálů výrobce (dovozce) - z návodu na 
montáž a používání. Informace o požadavcích podle ČSN EN 12810-1 
jsou z hlediska výkladu doplňující. Pro jeden typ dílcového lešení jsou 
předpokládány cca 4 hod.
Při výkladu je potřeba se zaměřit na:
- Popis lešení, zatřídění z hlediska únosnosti, podchozích výšek, sklad-

ba konstrukce. Popis jednotlivých dílců.
- Přípustné stavební výšky při různém provedení, doplňující možnosti 

podmíněné statickým výpočtem. Provedení úhlopříčného ztužení.
- Provedení kotvení, kotevní síly, rozmístění kotev na krajních a vnitř-

ních sloupcích, závislost na délce pole, materiálu podlah, použití kon-
zol, apod. Konstrukční provedení kotev.

- Postup montáže a demontáže. Prohlídky, údržba, opravy.

3.3.4 Podpěrné stojky

Nutno doplnit informacemi podle podkladů výrobce.

3.4 Praktické cvičení (Rozsah cca 4 hod)
Při cvičení v průběhu kurzu je předešlý teoretický výklad prakticky aplikován. 
Je přitom potřeba klást důraz na praktické seznámení s jednotlivými dílci, je-
jich funkčními součástmi, způsobem sestavování a zajišťování. Je nutno pro-
cvičit bezpečnou manipulaci s dílci lešení a technologický postup montáže 
a demontáže lešení. Je možno využít i modelů lešení nebo jiných pomůcek. 

čl. 1 - 62 Názvosloví, společná ustanovení
Ochranné konstrukce
Ochranné zábradlí
Ochranné ohrazení
Ochranné lešení
Ochranný poklop
Záchytné konstrukce
Záchytné ohrazení

čl. 73 - 78 Záchytné lešení
čl. 82 - 92 Záchytná síť, záchytná stříška
čl. 94 - 102 Používání, prohlídky, údržba

Informace o změnách normy 2, 3 a 4 včetně 
stručného seznámení s:
ČSN EN 1263-1 – zejména rozdělení sítí
ČSN EN 1263-2 – požadavky na umisťování sítí
ČSN EN 13374 – informace o požadavcích na 
systémy ochrany volného okraje

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (výklad cca 1,5 hod)

část 3 Definice
část 4.2 Konstrukční součásti
část 4.3 Rozměry
část 4.4 Podlahy
část 4.5 Prostorová tuhost a stabilita lešení
část 4.6 Pomocné části lešení: Zábradlí, výstupy, dopra-

va břemen
část 5.1.1 Základní informace o navrhování
část 6 Provádění: Montážní prostor, zakládání, mon-

táž a demontáž
část 7 Ochrana veřejného zájmu
část 8 Používání, prohlídky, údržba

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení (výklad cca 4 hod)

část 1 Předmět normy 
část 3 Terminologie
část 4 Klasifikace a označování
část 5 Údaje pro objednávání
část 12 Značení
část 13 Povlaky a nátěry

ČSN EN 39 (42 0141) Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení – 
Technické dodací podmínky (doplňující výklad)

část 3 Definice
část 4 Skladba konstrukce
část 5 Technické požadavky – požadavky na zkoušení 

pouze informativně
část 6 Informativně únosnost sloupků a spojek
část 7 Montáž a demontáž
část 8 Prohlídky a údržba

ČSN 73 8107 Trubková lešení (výklad cca 4 hod)

část 1 Předmět normy a oblast použití
část 3 Termíny a definice
část 4 Typy a třídy spojek
část 6 Všeobecné požadavky
část 7 Informativně zkušební požadavky
část 8 a 9 Značení a označování
část 13 Příručka k výrobku 

ČSN EN 74-1 (73 8109) Objímkové spojky (doplňující výklad) 

čl. 1 - 10 Názvosloví
čl. 21 - 56 Technické požadavky
čl. 73 - 89 Stabilita, provádění, provoz

ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení (výklad cca 1 hod)

část 1 Oblast použití
část 3 Terminologie
část 4 Zatížení
část 7 Všeobecné požadavky – rozměry 
část 10, 11 Označování a značení

ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení (výklad cca 1 hod)

Část 3 Termíny a definice
Část 4 Klasifikace
Část 5 Označování
Část 7 Všeobecné požadavky - informativně
Část 9 Návody – v návaznosti na konkrétní návod
Část 10 Označení
Příloha A Seznam dílců aplikovaný na konkrétní systém

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

část 1 Předmět normy
část 3 Definice
část 4 Třídění
část 5 Označování
část 6 Materiály
část 7 Požadavky na konstrukci
část 12 Značení

ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky 
(Speciálně zaměřená informace, rozsah výkladu upravit dle konkrétních potřeb)
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Stavebnice lešení PERI UP více než deset let na českém trhu. Důsledky konjunktury ve stavebnictví se samozřejmě projevují i v poptávce po lešení. 
Stavební firmy již vzaly na vědomí nedostatek kapacit – lidských i materiálových, a proto plánují potřebu lešení na svoje stavby dříve a zodpověd-
něji

Úspěšně stavět s PERI

Enormní poptávka se však nesmí promítnout 
do kvality postavených konstrukcí lešení. Na-
vzdory náročným požadavkům, co do množství 
i termínů, je jednou z našich priorit je bezpeč-
nost práce při montáži, demontáži i při samot-
ném užívání. Snažíme se proto v souladu se 
všemi předpisy i normami hledat taková řešení, 
která by vedla k úplné spokojenosti zákazníků. 

Předem montované zábradlí je tím, co naše 
lešení PERI UP odlišuje od jiných a co radikál-
ně mění obvyklé postupy montáže. Tento víceú-
čelový stavebnicový systém má i další technické 
přednosti (viz www.peri.cz), které nám pomá-
hají uspět v náročném konkurenčním prostře-
dí. S některými z nich Vás seznámíme na pří-
kladech použití u následujících staveb.

Rekonstrukce Karlova mostu 
Již více než šest století odolává Karlův most 

úspěšně zubu času. Po celou dobu je vystaven 
účinkům vodního toku, klimatickým vlivům 
a v poslední době i agresivitě pražského pro-
středí. Nevyhnutelným důsledkem je degradace 
a koroze celé konstrukce mostu. 

Nefunkčnost hydroizolačního systému Kar-
lova mostu je příčinou trvale vysoké vlhkosti 
zdiva, vyplavování rozpustných solí, jejich mi-
grace do kamene s důsledkem degradace zvláš-
tě lícní části pískovcových kvádrů a rozrušení 
maltové výplně spár zdiva. Voda při déle trvají-
cích silných mrazech zvětšuje svůj objem a vy-
vozuje deformační tlaky, jejichž horizontální 
účinek se projevuje především na poprsních 
zídkách.

V minulém roce na podzim začala dlouho 
odkládaná oprava Karlova mostu. Rekonstruk-
ce je rozdělena do dvou etap. První skončí 
v červnu 2010, druhá bude trvat až deset let. 
V průběhu všech prací musí most zůstat pří-
stupný veřejnosti. Této podmínce jsou při re-
konstrukci přizpůsobeny harmonogram prací 
i způsob jejich provádění. 

Pro turisty, kteří volným tempem korzují po 
Karlově mostě, je to úžasná atrakce. Mohou tu 
nahlížet pod ruce stavebním dělníkům a sledo-
vat je, jak pod lešením opatrně opravují dlaž-
bu a zábradlí z pískovcových kvádrů. V rámci 
oprav se na most vrátí také plynové osvětlení. 

Jedněmi z inzerovaných předností modulo-
vého lešení PERI UP Rosett jsou jeho víceúče-
lovost a kombinovatelnost. Konstrukce lešení 
zde plní několik funkcí: coby zastřešení i pra-
covní a ochranné lešení. 

PERI, spol. s r.o., Průmyslová 392, Jesenice u Prahy Autor : Kolektiv autorů spol. PERI
tel.: 222 359 311 Fotografie :  Archiv firmy
www.peri.cz, e-mail: info@peri.cz
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Konstrukce zastřešení PERI UP je tvořena 
dvěma řadami dvojic podpěrných sloupků sto-
jících při okrajích pracovní plochy a příhrado-
vými nosníky, které sloupky propojují, celou 
konstrukci ztužují a nesou zastřešení. Plachty 

uchycené do kedrových kolejnic se dají jedno-
duše nasouvat i vysouvat. 

V případě přísunu či odvozu materiálu po-
mocí jeřábu není žádný problém v několika 
málo minutách zakrytí uvolnit. Pod konstrukcí 
vzniká dostatečný prostor pro prováděné prá-
ce, chráněný před nepřízní počasí. 

Pro opravy vnější strany kamenného zábrad-
lí je vyvěšena pracovní lávka. Pohodlné, rovné, 
systémově zajištěné podlahy, s povrchem nedo-
volujícím uklouznutí, umožňují řemeslníkům 
pracovat bezpečně i za nepříznivého počasí.

Délka konstrukce lešení je daná délkou most-
ního oblouku tj. cca 30 m, protože práce probí-
hají po etapách. Po dokončení jedné etapy se 
lešení bez pomoci mechanizace musí rozebrat 
a znovu postavit v dalším mostním poli. 

Rekonstrukce hnědouhelné elektrárny Tu-
šimice II 

Investicí zhruba 25 miliard korun a s ter-
mínem dokončení v roce 2010 přistoupila 
Elektrárenská společnost ČEZ k opravě tohoto 
energetického díla na Chomutovsku. Součástí 
přestavby je odkouření bloků 3 a 4, instalova-
né společně s lapačem popílku v chladicí věži 
bloku 3. 

Vzhledem k tomu, že části sklolaminátového 
potrubí připravené na zemi musely být napo-
jeny vodorovně i svisle s jiným potrubím v je-
jich konečné pozici v prostoru chladicí věže, 
bylo nutné postavit pracovní plošinu z prvků 
modulového systému PERI UP Rosett ve výšce 
18 m, následně kolem celého průměru potrubí 
a u svislého úseku až do výšky cca 36 m. Pro-
stor, kde v zimním období probíhaly práce na 
laminovaných spojích, bylo navíc nutné s ohle-
dem na předepsaný pracovní postup zakrýt 
plachtami a vyhřívat. Velká tuhost styčníku 
dovoluje postavit konstrukci lešení vybavenou 
podlahami pouze v požadované pracovní úrov-
ni. Potřebné ztužení zajišťovaly diagonály. Do 
pracovní výšky se bylo možné dostat po velmi 
pohodlném a bezpečném schodišti vestavěném 
do prostorové konstrukce lešení využitím pří-
slušných schodišťových prvků z celé škály do-

plňkových dílů stavebnice lešení PERI UP.

Opatov Park I
nabídne u Litochlebského náměstí na praž-

ském Jižním Městě v šesti nadzemních a třech 
podzemních podlažích kromě jiného okolo 
11 300 m2 kancelářských ploch. Tento projekt, 
který realizuje Sekyra Group a.s. v nákladech 
650 milionů korun, se bude pyšnit nejen desít-
kami nových kanceláří, ale i obchody, restaura-
cí a kavárnou. Výstavba začala na podzim v ro-
ce 2006 a v roce 2008 byla dokončena.

Po dokončení hrubé stavby stavěné s pomocí 
bednicích systémů PERI přišlo na řadu i fasád-
ní rámové lešení PERI UP T 70, které díky své 
variabilitě hladce splní nejrůznější požadavky 
stavby. Snadno demontovatelné podlahy zaru-
čují v případě potřeby velmi rychlou přestavbu 
lešení. Vnitřní zábradlí lze nasazovat jednodu-
chým způsobem bez použití jakýchkoliv dalších 
spojovacích dílů. Díky předem montovanému 
zábradlí je montáž i demontáž rámového lešení 
naprosto bezpečná. Přitom takto garantovaná 
bezpečnost montáže je důležitá i pro objedna-
tele lešení. 

PERI, spol. s r.o., 
Průmyslová 392, 
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
fax: 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz
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Již od roku 1990 zajišťují pracovníci firmy ASTA spol. s r.o. prodej, servis a půjčovnu neobyčej-
ně šikovných stavebních transportních zdvihacích zařízení od německé firmy GEDA se sídlem
v Bavorsku.

Díky velmi dobré orientaci na trhu se firma
GEDA rychle rozrostla do takových rozměrů, že 
zejména pod vedením neobyčejně kreativního 
manažera nové generace Johana Sailera se stala 
prakticky lídrem trhu v celé západní Evropě.

V souladu s platnou legislativou EU firma
dnes vyrábí kompletní škálu stavebních výtahů, 

které jsou rozděleny do tří základních kategorií 
1/dočasná stavební zdvihací zařízení s nos-

ností  od 60kg do 3 500kg
2/stálá zdvihací stavební zařízení jako perma-

nentní součást technologických celků stavebních 
objektů a budov

3/speciální zdvihací zařízení
Prakticky si dnes každý zákazník, který se 

zabývá jakýmkoliv druhem stavebních prací, je 
schopen u nás vybrat v těchto třech kategoriích 
vždy vhodné stavební zdvihací zařízení pro po-
třebný druh stavebních prací jakéhokoliv cha-
rakteru.

Cílem je snaha uspokojit každého našeho zá-
kazníka tak, aby se doprava materiálu na stav-
bách stala naprostou samozřejmostí. Již dávno je 

totiž zřejmé, že používat kvalitní pracovníky na 
transport matriálu je dnes již nejen nemoderní, 
ale též především i velmi drahé a neefektivní.

Vedle šikmých stavebních výtahů GEDA 250 
Comfort a GEDA 250 Standart je naším nejvíce 
používaným stavebním výtahem svislý lanový 
výtah GEDA 250 Comfort s nosností 250kg na 

220V do výšky až 60m. 
Dalším velkým „hitem“ jsou sloupové výtahy 

s ozubením GEDA 500Z/ZP na 380V s nosnos-
tí 850kg do výšky až 100m. Tyto výtahy, zrovna 
tak jako GEDA 1200Z/ZP a GEDA 1500Z/ZP 
jsou schopné ovšem kromě materiálu dopra-
vovat též osoby, takže odpadnou ztrátové časy, 
spojené s pěším přesunem pracovníků. Zrovna 
tak plošiny firmy GEDA a to jak lanové, tak s
ozubením jsou takto schopné prakticky vhodně 
posílit funkci jakéhokoliv lešení směrem k pod-
statně větší produktivitě práce všech pracovníků 
na každé stavbě.

Je zřejmé, že takovýto rozsah zdvihacích zaří-
zení, fungující již skoro 20let na stavbách  v Čes-
ké republice musí mít ovšem dokonalý servis. 

Krom toho, že firma ASTA s.r.o je význam-
ným českým  prodejcem stavebních výtahů 
GEDA, zajišťuje také záruční a pozáruční servis 
nabízených strojů. Pro jednorázové stavební a 
bourací akce zajišťujeme i půjčovnu veškeré na-
bízené techniky. Půjčovna výtahů ASTA dispo-
nuje více než padesáti stavebními výtahy a sta-
vebními vrátky různých typů a výkonových 
parametrů. Tato skutečnost nám umožňuje 
řešit případné opravy vašich stavebních 
výtahů GEDA velmi operativně. V případě 
neopravitelnosti vašeho agregátu na místě, 
nabízíme okamžitou výměnu motoru stroje za 
jiný, typově stejný, z půjčovny.

Stavební výtahy a vrátky GEDA díky tradiční 
německé kvalitě a našemu okamžitému servisu 
přispívají ke zvýšení rychlosti, spolehlivosti a 
bezpečnosti práce na staveništi.

Kromě prodeje, pronájmu a oprav staveb-
ních výtahů vám pomůžeme také s financo-
váním vybraného stroje. Spojte se s našim 
obchodním oddělením a podle vašich potřeb 
vám navrhneme nejvhodnější typy stavebních 
strojů a k nim také vhodné financování při
prodeji nebo výhodné podmínky při půjčce 
stavebních výtahů.

ASTA, spol. s.r.o., se sídlem Milady Horákové 28, Praha 7 Autor : Ing. Tomáš Teissing
tel.: 233 375 386, mobil: 602 296 775 Fotografie : Archiv firmy
www.asta-geda.cz, e-mail: info@asta-geda.cz

Výtahy od německé firmy GEDA v České republice
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RAMIRENT, s.r.o., se sídlem Náchodská 2517/254,  Praha-Horní Počernice Autor : Bc.Milan Pavlík
tel.: 281 920 206 Fotografie : Archiv firmy
www.ramirent.cz, e-mail: info@ramirent.cz

Při oslovení kolegů z ČMKL jsem dlouze polemizoval nad tématem tohoto článku do našeho 
prvního, a o to významnějšího čísla bulletinu komory.

Bezpečnost práce při montáži lešeňových konstrukcí
Vzhledem k tomu, že naše společnost má 

možná jednu z nejmladších půjčoven lešení na 
našem trhu1, těžko by se mi vybírala zakázka, 
jíž bych vyrazil dech ostatním kolegům lešená-
řům. Rozhodl jsem se proto napsat několik slov 
ke stále žhavému tématu bezpečnosti práce při 
montáži konstrukce lešení. 

V několika posledních letech se stále častěji 
setkávám se situacemi2, kdy i relativně zkušení 
lešenáři s mnohaletou každodenní praxí se do-

pustí „školácké“ chyby při výkonu své práce, jež 
v nejhorším případě může mít fatální následek, 
tj. smrt pracovníka. Je logické, že po určité době 
praxe se každý dostává do stádia „profesní slepo-
ty“. Jde o situaci, kdy se domnívá, že nemůže být 
již ničím při výkonu své profese zaskočen. A prá-
vě v tomto okamžiku se otupují některé pracovní 

reflexy. Přitom by stačilo jedno jediné, dodržet
zásadu, že je lépe problému předcházet než řešit 
jeho následky. Je pravda, že v mnoha jiných situ-

acích si to uvědomujeme. Pokud si nejsme úplně 
jisti stabilitou konstrukce lešení, přidáme kotevní 
prvky navíc, pokud si nejsme jisti tuhostí kon-
strukce lešení, dotužíme ji. V otázce toho nejcen-
nějšího, co máme, v otázce lidského života, jsme 
ale stále neuvěřitelnými hazardéry. 

Příčinu současného stavu lze odůvodňovat 
mnoha faktory. Jen okrajově k některým z nich. 
Není dnes nikde zakotveno, jaké podmínky musí 
splňovat odborně způsobilá osoba pro DSK3, což 

má za následek, že školení lešenářů může prová-
dět prakticky kdokoli. Ač je profese lešenáře prací 
vysoce nebezpečnou, je zařazena v živnostech 
volných, nikoliv např. řemeslných, kdy by moh-
lo být vyžadováno doložení určité odbornosti 
a praxe v oboru. Určitě důvodů, proč je dnes si-
tuace jaká je, by se našla další řada. Dovoluji si 

ale tvrdit, že nejzákladnější problémy jsou dva: 
nedocenění lidské práce4 na našem českém trhu 
a myšlení lešenářů. 

Tyto dva faktory jdou ruku v ruce. Lešená-
ři jsou dnes nuceni montovat co největší objem 
metrů čtverečních pokud možno v co nejkratších 
lhůtách. V důsledku tohoto se setkávám u leše-
nářů s argumentem, že používání prostředků 
osobní ochrany proti pádu je zdržuje a při jejich 
používání by si „nevydělali ani na slanou vodu“. 
Ekonomické faktory ovlivňující cenu práce mů-
žeme ovlivnit jen omezeně, ale myšlení lešenářů 
můžeme ovlivnit určitě snadněji. 

Postup montáže minimalizující riziko pádu 
z výšky je dnes propracován velmi podrobně5. 
Zažití si tohoto postupu však vyžaduje nepatrné 
změny v systému organizace práce při montáži 
konstrukce lešení. Domnívám se, že provedením 
těchto změn se výkonnost6 pracovníků nikterak 
výrazně nesníží. Je mi jasné, že při zavádění každé 
inovace se narazí na odpor, způsobený přiroze-
nou vlastností člověka, tj. strachu z neznámého. 
Všichni, jež pracujeme s rámovými systémy leše-
ní, jsme se s podobnou situací setkali při uvádění 
těchto systémů na český trh v devadesátých letech 

minulého století. I přes počáteční odpor pracov-
níků zvyklých používat především trubkové 
a HAKI lešení, se po určitém čase tuto nejistotu 
podařilo překonat. 

Pokusme se proto u našich lešenářů tuto po-
čáteční nejistotu překonat formou dostatečné 
osvěty s vysvětlením detailního postupu bezpeč-
né montáže konstrukce lešení. Pro podporu této 
snahy se v dalším čísle našeho bulletinu pokusím 
podrobněji věnovat postupu montáže s využitím 
bezpečnostních prvků proti pádu, jak byly zmí-
něny výše. 

Závěrem mi dovolte k tomuto tématu ještě 
jednu myšlenku. Pro osvětu bychom měli využít 
aktivně i naše profesní sdružení a jako jeho čle-
nové zajišťovat vzdělávání našich lešenářů7 pod 
hlavičkou ČMKL. Tento systém vzdělávání by 
sebou přinesl i jiná pozitiva. Ty ale nechme jako 
předmět některé z našich diskusí.

 
1 Oficiální zahájení její činnosti lze datovat k 1.5. 2008
2 Při činnosti odborně způsobilé osoby pro DSK
3 Tak jak se o ní zmiňuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
4 Toto není samozřejmě problémem jen v našem obo-

ru
5 Myslím tím využití systému předsazeného zábradlí 

a následného jištění pracovníka osazujícího svislé 
rámy a zábradlí

6 Z logiky věci zavedení těchto změn si žádá zažití se 
s těmito změnami, což v krátkodobém časovém hori-
zontu může mít za následek pokles výkonnosti

7 Myšleno lešenářů aktivně pracujících pro jednotlivé 
členy ČMKL
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ALTRAD BAUMANN – Váš stavební partner!

Výhradní zastoupení ALTRAD BAUMANN GmbH pro CR
Mobil: +420/608 337205 nebo +420/777 337215, Fax: +420/566 567967

E-mail: info@altradbaumann.cz
www.altradbaumann.cz

ALTRAD BAUMANN má rešení na
každou stavbu. At už se jedná 
o lešení, stavební techniku, stavební
stroje nebo skladovací techniku,
s Altrad Bumann jde všechno lépe!
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S rozvojem podrobnějšího poznání vlastností slitin hliníku, jejich chování za různých podmínek 
silového působení, okolního prostředí a dalších vlivů dochází ve 20. století k rozšíření jejich 
uplatnění i v oblasti lešení.

1. Úvod
Lešení ze slitin hliníku všech kategorií se na-

vrhují podle příslušných norem pro dočasné 
stavební konstrukce obsahující kritéria a poža-
davky na lešení a pevnostní a deformační vý-
počty se provádějí podle ČSN EN 1999-1-1. 

Tento příspěvek má poskytnout jen základní 
přehled o nejpoužívanějších systémech lešení 
ze slitin hliníku. Problematika návrhů a vý-
počtů je poměrně rozsáhlá a přesahuje rámec 
možností tohoto článku. Jsou zde proto uvede-
ny pouze základní zevrubné informace o leše-
ní, se kterými  je možné se setkat v České re-
publice.

2. Trubkové lešení
Trubková lešení ze slitin hliníku se v Evro-

pě používají již několik desítek let. Jde vesměs 
o trubky 48,3x4mm (48x4mm) ze slitiny hli-
níku EN AW-6082 spojované objímkovými 
ocelovými pozinkovanými spojkami různých 
typů.

V České republice se používá trubkové lešení 
ze slitiny hliníku od roku 1984 – vzniklo tehdy 
jako výsledek řešení tématického úkolu „Lešení 
do kontrolovaného pásma JE“ v Jaderné elek-
trárně Dukovany a odtud se rozšířilo v nevel-
kém rozsahu i do běžné lešenářské praxe. Od 
roku 1992 je jej možné vidět zejména v Praze, 
ale i v jiných městech ČR. Toto lešení vycháze-
lo a stále vychází z českých norem ČSN 738101 
a ČSN 738107, tedy s používáním hákových 
upínacích spojek a vsuvných nastavovacích 
spojek, které byly zpočátku upraveny niklová-
ním, v současné době jsou upraveny zinkovým 
chromátem s tloušťkou vrstvy 25  m. Návrhová 
únosnost hákové upínací spojky je na zákla-
dě zkoušek stanovena na 3,6kN, nastavovací 
spojku je zakázáno používat na tah.

U tohoto lešení je třeba pečlivě dbát na dodr-
žení utahovacího momentu spojky 30Nm! Při 

jeho překročení dochází k nadměrné lokální 
deformaci trubek v místě jejich vzájemného 
dotyku.

Při použití objímkových spojek tento pro-
blém odpadá – trubka se deformuje pouze 
v objímce a to jen nepatrně. Tyto spoje mají 
také podstatně větší únosnost.

Podlahy (fošny, podlahové dílce s délkou 2 
a 2,5m) se kladou především na příčníky leše-
ní. To je nutné vzhledem k 3x menšímu modu-
lu pružnosti E slitin hliníku oproti ocelovým 
trubkám. Při kladení podlah (např. běžných 
sbíjených podlahových dílců) na podélníky by 
byla možná délka pole 1 – 1,5m, výjimečně 2m 
(podle požadovaného zatížení s ohledem na 
průhyb), což značně zvyšuje množství materi-
álu a tedy náklady na lešení ve všech ohledech. 
Výpočet konstrukce je obdobný jako u trubek 
ocelových, musí se však vzít v úvahu specifické
mechanicko fyzikální vlastnosti slitiny.

3. Modulová a rámová lešení
V Evropě se vyrábí většinou jako varianta 

k lešením ocelovým. V drtivé většině jsou hli-
níková a ocelová lešení jednoho typu u výrobce 
kompatibilní. V České republice není prozatím 
žádný výrobce hliníkového modulového nebo 
rámového lešení.

Tyto typy lešení jsou výrazně náročnější 
z hlediska návrhu konstrukce ve výrobních de-
tailech a ve stanovení únosnosti jednotlivých 
komponentů. Jedná se totiž o konstrukce sva-
řované a technologie svařování slitin hliníku, 
a zejména dimenzování svarových spojů, za-
znamenaly dramatický rozvoj až v 2.polovině 

20. stol. Přestože jsou návrhy svarů velice dob-
ře popsány v normě ČSN EN 1999-1-1, je stále 
prostor pro experimenty s cílem zvýšit zaruče-
nou kvalitu spojů. Rozdílně od ocelových svarů 
jsou u svařování slitin hliníku výrazně rozdílné 
vlastnosti svarů u různých slitin. Další kom-
plikaci přináší značný význam tepelně ovliv-
něných oblastí kolem svarů. Dochází v nich 

totiž k degradaci základních mechanicko fyzi-
kálních vlastností a to jsou ještě rozdíly podle 
technologie svařování (TIG, MIG) a tloušťky 
svařovaných elementů. Tato hlediska mají vliv 
na výrobní cenu lešení.

 
Masovému rozšíření těchto kategorií lešení 

ze slitin hliníku brání poměrně vysoká pořizo-
vací cena. Používají se tedy převážně tam, kde 
je nutné snížit vlastní hmotnost lešení, kde jsou 
složité chemické poměry nebo v prostorově 
stísněných prostorách, kde každé kilo, o které je 
dílec lehčí, výrazně zvyšuje bezpečnost práce.

4. Speciální lešení ze slitin hliníku
Tato lešení se vyrábějí převážně na zakáz-

ku „na míru“ podle požadavků zákazníka. 
V mnoha případech se jedná o pracovní plochy 
v prostředí specifickém prostorem, chemickým
prostředím, technologickým provozem, atd. 
Jsou to lešení pro stavební činnost na mostech, 
v elektrárnách, čistírnách odpadních vod…

Konstrukce speciálních lešení se navrhují 
podle příslušných norem pro navrhování leše-
ní. V některých případech je nutné přihlédnout 
i k normám vztahujících se ke konstrukcím sta-
bilním. Návrh konstrukce a její dimenzování se 
provádí podle ČSN EN 1999-1-1.

Tyto konstrukce dokáží vyřešit nejeden za-
peklitý problém. Jejich úspěšnost závisí na kre-
ativitě a zkušenostech projektanta – konstruk-
téra, statika, pracovníků, kteří lešení montují 
a demontují, a uživatelů lešení.

5. Závěr
Používání slitin hliníku v oblasti lešení je ve 

většině případů velmi výhodné. Hmotnosti jed-
notlivých prvků jsou proti ocelovým podstatně 
menší, což snižuje námahu při jejich transpor-
tu a montáž, a mají tak výrazný pozitivní vliv 
na bezpečnost práce. Dají se s úspěchem použít 
v prostředí, kde je použití ocelových lešení pro-
blematické.

ALFEKO s.r.o., se sídlem Koželužská 1026, Třebíč Autor : Ing. František Zvěřina
tel.: 568 839 238 Fotografie : Archiv firmy
e-mail: obchod@alfeko.cz

Hliníková lešení – základní informace
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Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Ing. Svatopluk Vlasák
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie : Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz

Ze statického hlediska jsou nejdůležitější zejména tři faktory, které výrazně ovlivňují únosnost 
a statickou bezpečnost lešení. Je to založení, kotvení a úhlopříčné ztužení konstrukce.

Bezpečné zakládání lešeňových konstrukcí

Začněme u montážního prostoru a zakládá-
ní. Zejména u novostaveb se setkávám s tím, že 
prostor pro stavbu lešení není nejen vyklizen, 
urovnán a zpevněn, ale lešení je zakládáno bez 
zřetele na tyto skutečnosti. I značně vysoké kon-
strukce jsou zakládány, navíc mimostředně, na 
kousky prken nebo jiného materiálu, často ulo-
žené pro vyrovnání výšky nestabilně na sebe. Při 
zakládání trubkových lešení se navíc nepoužívají 
nánožky. Je nutno si vždy uvědomit, že únosnost 
založení musí odpovídat zatížení vyvozenému 
tíhou konstrukce lešení a jeho provozem.

Únosnost a stabilita nánožek a stavitelných 
patek musí být dostatečná k tomu, aby bylo pře-
neseno zatížení od lešení do podkladu. A právě 
v tomto se nejvíce chybuje.

Pod každý sloupek lešení je třeba namonto-
vat nánožku nebo stavitelnou patku. Ty mají být 
umístěny celoplošně na vodorovném únosném 
podkladu (obr. a ,b). U svažitého terénu se pou-
žívají otočné stavitelné patky (obr.c). Alternativ-
ně lze také vyrovnat sklon klínovými podložka-
mi (obr.d). Přípustná délka vysunutí stavitelné 
patky HSp je udána v návodech a dle varianty 
provedení bývá od 20 cm do 50 cm. 

Příklady uložení nánožek a stavitelných pa-
tek

Nesprávně a správně montovaná podložka

 
Slabá a správná podložka patek

Tlak na nepodloženou patku při zatížení 20 
kN do sloupku

 
Tlak na podloženou patku při zatížení 20 

kN do sloupku

Umístěním patky do středu podkladního prk-
na se zajistí rovnoměrné roznesení zatížení. Čím 
silnější a tužší je podkladní prkno (fošna), tím 
lepší je roznesení zatížení.

Považuji za nutné připomenout co nám o za-
kládání lešení říkají české normy řady 73 81..

ČSN 73 8101 čl. 6.2 Zakládání
6.2.1 Základní ustanovení

Lešení musí být založeno tak, aby jeho kon-
strukcí a provozem nebyl ohrožen nebo dotčen 
veřejný zájem.

Při zakládání lešení musí být zajištěná bez-
pečná doprava a pohyb chodců na přilehlých 
komunikacích.

6.2.2 Zakládání na terénu
Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, 

musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou kon-
strukce lešení a jeho provozem (viz rovněž ČSN 
EN 12811-1).

Svislé nosné části konstrukce lešení se staví na 
podkladní prahy (podložky). Podkladní prahy 
(podložky) smějí mít sklon nejvýše 15°.

Při založení lešení do sklonu 15° od vodorov-
né roviny lze na podkladní prahy (podložky) 
připevnit vyrovnávací klíny za předpokladu je-
jich bezpečného připevnění.

Při zapouštění součástí lešení (nosných, opěr-
ných apod.) do země je nutno brát ohled na po-
zemní vedení a instalace.

6.2.3 Zakládání na konstrukci
Lešení se může zakládat na stavebních kon-

strukcích, jejichž únosnost odpovídá zatížení 
vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho pro-
vozem. Únosnost stavebních konstrukcí musí 
být v takových případech staticky ověřena. Při-
tom je třeba věnovat zvláštní pozornost přetvo-
ření těchto stavebních konstrukcí tak, aby nebyla 
nepříznivě ovlivněna únosnost lešení.

ČSN 73 8107 čl. 5.1.3 Nánožky
Nánožka musí umožňovat pevné spojení 

s podložkou, zajišťovat dosednutí trubky nej-
méně 70 % plochy průřezu a zabezpečovat patu 
sloupku proti posunutí. Dosedací plocha nánož-
ky musí být nejméně 12 000 mm2.

ČSN 73 8107 čl.7

7.1 Nánožky
Nánožky se kladou na podložky (prkna, foš-

ny) a zajišťují se proti posunutí.

7.2 Nosné sloupky
Nosné sloupky se nasazují na nánožky (kromě 

vysunutých sloupků) …… .

A na závěr špatný příklad z praxe. 
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43. Ing. Jaromír Bubeníček Hrdoňovická 254 Praha 9 lesko@lesko.cz
44. JUMAR - lešení s.r.o. Jizerská 328 Praha 9 jumarleseni@seznam.cz
45. Ing. Miroslav Černý Slavkovská 16/b Opava miroslav.cerny@cbox.cz
46. Alois Schön - ASS Lešení Brtnička 13 Předín info@ass-leseni.cz
47. RAMIRENT s.r.o. V Jirchářích 148/4 Praha 1 nilan.pavlik@ramirent.cz
48. Roman Datel Lužická 14/1130 Praha 2 r.datel@volny.cz
49. Jiří Pernička Svésedlice 3 Svésedlice pernicka@iol.cz
50. Petr Hřebačka Karla Čapka 19 Teplice inrev@volny.cz
51. Jiří Švancara - JISAN Na Partkách  164/10 Olomouc leseni@jisan.cz
52. Radek Vališ Soukenická 809 Planá nad Lužnicí ravalis@seznam.cz

Členové Českomoravské komory, o.s


