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Vážení přátelé,

v krátké době dostáváte do ruky další 
číslo našeho časopisu tak, aby kromě 
naší členské základny bylo k dispozici pro 
naší prezentaci i na pražském stavebním 
veletrhu FOR ARCH ve dnech 20. až 
24. 9. 2016.

Nová profesionální tvář „LEŠENÁŘE“ 
se u vás setkala s příznivou odezvou. 
Problémem zůstává, že jen některé 
lešenářské firmy jsou ochotny prezento-
vat výsledky své práce. Přes pravidelné 
výzvy se redakci nedaří získávat další 
autory i když trvá nabídka půlstránkové 
inzerce zdarma. Tentokrát jsem ještě 
přímo oslovil některé firmy s žádostí 
o článek, aby zastoupení jednotlivých 
systémů lešení bylo rovnoměrnější. Jak 
se to podařilo, můžete posoudit z obsahu 
tohoto čísla.

Na základě naší žádosti a vypořádání 
obdržených připomínek Ministerstvo 
práce a sociálních věcí udělilo ČMKL 
autorizaci pro profesní kvalifikace 36-
084-N Projektant lešení a 36-083-M 

Instruktor lešenářské techniky. Nyní 
máme v plánu začátkem příštího roku 
otevřít přípravné kurzy pro obě profesní 
kvalifikace. To bude znamenat zpra-
cování nových programů a osnov, aby 
byla zajištěna co nejkvalitnější příprava 
na profesní zkoušky. Jak náročné jsou 
požadavky zkoušek si můžete ověřit na 
http://www.narodnikvalifikace.cz/, kde 
jsou zveřejněny kvalifikační i hodnotící 
standardy.

Příznivou zprávou je, že v letošním roce 
vstoupilo do naší komory několik nových 
členů, které tímto vítám do našich řad. 
Postupně budeme všechny naše členy 
zvýhodňovat při všech našich akcích. 
Tento přístup byl již uplatněn v cenách 
lešenářských průkazů a je připravován 
i pro další naše aktivity (školení, seminá-
ře).

Závěrem bych chtěl jistě i za vás popřát 
brzké uzdravení Ing. Petru Veselému, 
majiteli firmy LAVEL MB a aktivnímu 
členu naší dozorčí rady.

Ing. Svatopluk Vlasák 
předseda představenstva ČMKL, z. s.
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V oblasti technické 
normalizace pro 
dočasné stavební 
konstrukce ne-
došlo v poslední 
době k podstatným 

změnám, nicméně je užitečné zmínit zde 
několik aktuálních informací.

V červnu 2016 proběhlo zasedání TNK 
92 – Lešení. Z jeho výsledků vyjímáme:

• Byly zahájeny práce na revizi 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné 
konstrukce. Budou zapracovány 
všechny dosud vydané změny a nor-
ma by měla být rozšířena o další 
typy konstrukcí.

• Bylo dohodnuto iniciování revize 
ČSN 73 8101 Lešení – Společná 
ustanovení. Především budou aktu-
alizovány související normy a odkazy 
a norma bude uvedena do souladu 
s aktuálním stavem vědy a techniky.

• V druhé polovině roku 2016 vyjde 
české znění nové evropské normy 
ČSN EN 16508 Dočasné staveb-
ní konstrukce – Konstrukce pro 
opláštění – Požadavky na provedení 
a obecný návrh. Norma řeší pro-
blematiku dočasného zastřešení 
a opláštění staveb pomocí lešeňo-
vých dílců, což je metoda, která se 
často uplatňuje i v České republice.

Evropská technická 
komise pro dočasné 
stavební konstruk-
ce CEN/TC 53 se 
zřejmě opět vrátí 
k revizi EN 1004 
pro pojízdná lešení. 

Práce na této normě byly přerušeny pro 
neshody v názorech na budoucí znění 
normy, nyní se připravují nová jedná-
ní, na něž TNK 92 nominovala i svého 
zástupce, Ing. Ivana Kunsta, CSc.

TNK 92 se rovněž dohodla, že na příští 
zasedání CEN/TC 53, které se připravuje 
na říjen 2016, vyšle svého zástupce.

Ing. Karel Škréta

Krátce…



Účelem výstavby lešení kolem objektu 
Choceňské věže ve Vysokém Mýtě bylo 
zajistit podmínky pro opravu zděné 
části věže a rekonstrukci horní dřevěné 
barokní báně včetně lucerny na úplném 
vrcholu této historické památky. Práce 
byly realizovány na základě projektu 
Ing. Kudrnovského, který celý objekt 
fotogrammetricky zaměřil. Návrh lešení 
potom svěřil statické kanceláři Ing. Hu-
ryty z Brna. Investorem akce byl MÚ ve 

Vysokém Mýtě, vyšším dodavatelem 
firma H & B delta, s. r. o. ze Vsetína.

Věž byla ve středověku pevnou součástí 
opevnění města. Na objekt věže nava-
zovaly městské hradby chránící centrum 
Vysokého Mýta a ty byly v průběhu sta-
letí zbourány a zachovaly se pouze jejich 
torza. V současné době je věž obesta-
věna obytnými budovami bránící téměř 
po celém obvodu přístupu k patě věže 

Stavba lešení na Choceňské věži 
ve Vysokém Mýtě
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB, s. r. o. • foto: Archiv firmy RGSB, s. r. o.

a pouze ze strany komunikace ve směru 
na Choceň (odtud zřejmě název věže) je 
přístup k patě objektu nezastavěný.

Stručný popis věže. Spodní zděná část 
má tvar hranolu o čtvercovém půdorysu, 
u paty je rozměr 9 x 9 m, v horní části 
ve výšce 22,75 m je římsa a půdorysný 
rozměr je 8,45 x 8,45 m. V průběhu 
výstavby lešení jsme zjistili, že zdi-
vo není úplně ve svislé pozici a také 
rozměry stran věže se lišily téměř o půl 
metru (8,45 x 8,00 m). Svislé konstrukce 
jsou zděné z lomového kamene, s lícní 
plochou opracovanou. Kusové zdivo je 
z opuky, malta neznámé kvality, asi vá-
penná, pevnost odhadnutá Ing. Hurytou 
na M0 až M4 (0,4, MPA). Horní část věže 
má konstrukci krovu dřevěnou, složité 
soustavy, v dolní části je báň půdorysné-
ho tvaru osmiúhelníku o průměru opsané 
kružnice asi 8,7 m, nad bání je lucerna 
a vrchol věže. Nejvyšší část a tedy špice 
věže je na kótě 43,050 m.

Konstrukci lešení lze označit jako složi-
tou. Vzhledem k obestavěnému půdo-
rysu věže, nebylo možné lešení založit 
na terénu přiléhajícím k patě. Projekt 
nepočítal, vzhledem ke stísněným pomě-
rům a dopravní vytíženosti se založením 
na terénu ani v prostoru komunikace. To 
se podařilo po jednáních na MÚ změnit 
a lešení bylo založeno na terén (obr. 1). 
Přilehlý prostor jednoho pruhu komu-
nikace byl obehnán mobilním plotem 
a využit pro zařízení staveniště o celkové 
ploše necelých 35 m2. Samotná konstruk-
ce lešení je rozdělena do tří částí:

Dolní část, 1. výšková úroveň lešení 
začíná z ulice u paty věže a na ostatních 
třech stranách v různých výškových 
úrovních s ohledem na výšku přilehlých 
objektů a končí asi 3 m pod římsou 
na kótě +19,30 m. Půdorysný rozměr 
lešení v první výškové úrovni je 10,75 
x 10,55 m a délky polí jsou od 1,25 m 
až po 2,50 m. Některá pole vzhledem 
k šířce věže musela být přeložena. Pro 
montáž 1. výškové úrovně lešení bylo 
nutno vybudovat vodorovné a šikmé 
přístupy a plošiny nad střechami přileh-
lých budov. Z těchto plošin (obr. 2) jsme 

Obr. 1
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na svislé zdivo osazovali nosné konzoly. 
Konzoly jsme osazovali postupně a na 
těchto konzolách jsme budovali zárod-
ky lešení a postupovali krok po kroku 
okolo celého obvodu věže. Tato část 
montáže byla zdlouhavá. Doprava konzol 
na místo osazení byla složitá. Pokud by 
došlo k pádu konzoly nebo dílce lešení 
při dopravě nebo manipulaci na střechy 
okolních objektů, škoda by byla značná. 
To platilo i pro vrtání, řezání kotevních 
tyčí a osazování konzol. Na svislé zdivo 
jsme osadili 20 ks konzol v různých výš-
kových úrovních. Následná montáž na 
kótu +19,30 m již byla rutinní záležitostí 
(obr. 3).

Střední část, 2. výšková úroveň lešení, 
začíná na konzolách osazených z lešení 
1. úrovně na kótě 19,80 m a končí nad 
bání věže na kótě 31,8 m. Na úrovni 
19,30 bylo lešení 1. výškové úrovně na 
jedno patro rozšířeno na š. 1,40 m, aby 
se dalo manipulovat s těžkými konzola-
mi, které jsme tam dopravovali vrátkem, 
částečně skladovali a osazovali. Byla 
vytvořena základová konstrukce z 22 ks 
konzol propojených vzájemně U profily, 
které byly ke konzolám přišroubovány 
(obr. 4).

Osazování konzol, ať už v dolní nebo 
v horní úrovni si zaslouží samostatnou 
poznámku. Zvolili jsme kotevní techniku 
navrženou firmou Fischer, která nám 
v osobě p. Ing. Vilda a firmy A -Z kotevní 
technika zajistila komplexní servis od 
kotevních tyčí až po chemii pro che-
mické kotvy. Na závěr nám Ing. Vild 
provedl kontrolní měření výtažných sil 
na zvoleném vzorku kotev (obr. 5). Pro 

kotvení konzol jsme použili závitové tyče 
M16 dl. 350 mm s maticemi a podložka-
mi. Vrtání a následné čištění vyvrtaných 
otvorů nám přineslo mnohé komplikace. 
Vzhledem k tomu, že opukové zdivo 
nebylo homogenní, docházelo po vývrtu 
k následnému zasypání otvorů, museli 
jsme vrty několikrát převrtávat a opětně 
čistit. Také spotřeba chemické malty od 
firmy Fisher byla oproti odhadům téměř 

Obr. 5

Obr. 3
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trojnásobná. Tato nejistota při provádění 
byla způsobena neexistujícím průzku-
mem před započetím prací. Obavy byly 
vykoupeny výsledky měření výtažných 
sil. Byla dosažena průměrná hodnota 
téměř 22 KN, což byla pro projektanta 
lešení dostačující hodnota.

Montáž 2. výškové úrovně byla první 
dvě patra snadná. Potom skončila zděná 
část věže a lešení se montovalo tzv. ve 
volném prostoru. Půdorysný rozměr 
lešení v druhé výškové úrovni je 11,00 x 
11,00 m a délky polí jsou od 1,50 m až 
po 2,50 m. Montážníci používali úvazy, 
ale montáž se neobešla bez pomoci 
horolezce. Tak jako již mnohokráte nám 
vypomohl p. Ondřej Bílý z Benešova, 
který má s těmito pracemi dlouholeté 
zkušenosti (obr. 6). V úrovních lešení nad 
římsou jsme již vytvářeli vnitřní rozšíření-
-plošiny po celém obvodě cibule, které 
po dokončení využili pracovníci opravu-
jící nosnou konstrukci báně a pracovníci, 
kteří prováděli výměnu šindelů pláště 
cibule. Lešení bylo průběžně provizorně 
kotveno pomocí dlouhých kotev k nosné 
dřevěné konstrukci cibule. Takto jsme 
kotvili 4 patra lešení a potom jsme 
z plošiny vytvořené tesaři uvnitř cibule 
začali montovat prostorové trubkové 
lešení (obr. 7). Lešení prošlo pláštěm 
cibule na úrovni cca +30,0 m. Ukonče-
no bylo plošinou, podlahou z fošen na 
úrovni 32,00 m (obr. 7). Lešení 2. výškové 
úrovně končilo na kótě 31,0 m, tedy asi 
o metr níže a bylo propojeno s trub-
kovým lešením, což se dělo souběžně 
s montáží trubkového lešení.

Horní část, 3. výšková úroveň lešení, 
začíná na kótě 32,0 m, půdorysný rozměr 
lešení je 5 x 5 m, délky polí jsou 1,5 m, 
2,0 m a 2,50 m (obr. 8). Montáž lešení 
v horní části byla kombinována v plo-
chách svislých i vodorovných zavětrová-
ním z lešenářských trubek, neboť lešení 
nebylo kam kotvit.

Na montáž lešení dle mých odhadů 
padlo asi 35 tun materiálu ať už rámo-
vého lešení nebo lešenářských trubek 
a ocelových kotev. Samotná montáž s 5 
montážníky trvala s technologickými pře-
stávkami 25 dní. ▪
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Staňkova 41, 612 00 Brno
tel.: 541 218 374

mobil: +420 602 504 186
e-mail: kuttner@rgsb.cz

www.rgsb.cz
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lešení bednění
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pokud to návrh lešení vyžaduje.
Vypracujeme nezávaznou 
cenovou nabídku.

www.SCASERV.cz
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Veletrh BAUMA pořádaný v Mnichově 
v Německé spolkové republice je dnes 
největším stavebním veletrhem na světě. 
Jeho historie sahá do roku 1954, kdy na 
něm bylo 58 vystavovatelů na 12.000 m2 
a přišlo 8.000 návštěvníků. Jméno BAU-
MA získal veletrh v roce 1956. V roce 
1958 přišli první zahraniční vystavovate-
lé. V roce 1963 bylo již 463 vystavovate-
lů na 112.000 m2. Výstava byla každo-
roční naposledy do roku 1973. Světová 
krize ji přerušila od roku 1974 do roku 
1977 a od té doby se koná každé 3 roky. 
V roce 1977 bylo již 1.700 vystavovatelů 
na 405.000 m2 a 350.000 návštěvníků.
BAUMA rostla a rostla a v roce 1995 
dostala šanci a přemístila se z centra 
na okraj Mnichova na místo starého 
letiště, jehož kontrolní věž zůstala před 
výstavištěm jako památka. Výstaviště 
má nyní název „Neue Messe München“. 
V roce 1995 bylo 2.341 vystavovate-
lů a 405.000 návštěvníků. Výstava se 
rozšířila také do oblasti důlního průmyslu 
a nakládání se surovými materiály.

BAUMA se rozrostla i do světa a pořádá 
na jiných kontinentech své akce BAUMA 

China v Šanghaji, BAUMA CONEXPO 
INDIA v Delhi a BAUMA CONEXPO 
AFRICA v Johannesburgu.

V roce 2016 bylo na BAUMA rekordních 
3.423 vystavovatelů z 58 zemí na rekord-
ní ploše 605.000 m2 a výstavu navštívilo 
580.000 návštěvníků z 200 zemí z celého 
světa. Obrázek výstaviště z roku 2016 
vidíte na fotografii (obr. 1) a na plánku 
(obr. 2). Jeho délka je asi 1.400 m a šířka 
900 m, opravdu pěkná procházka.

Vystavovatelé jsou rozděleni do oblastí:

• vše kolem staveniště

• dolování, extrakce a zpracování 
surovin

• výroba stavebních materiálů

• dodávky součástek a služeb

Naše oblast dočasných stavebních kon-
strukcí je pak zejména v podsekcích části 
„vše kolem staveniště“:

• bednění a lešení

• zdvihací zařízení

• zařízení staveniště

Z výrobců lešení a podpůrných kon-
strukcí známých a působících v ČR byli 
přítomní zejména Alfix, Altrad -Plettac, 
Doka, Hünnebeck, Ischebeck, Layher, 
Meva, MJ -Gerüst, Noe, Paschal, Peri, 
Ringer, Scafom -Rux.

Překvapením bylo, že zcela chyběla 
ULMA, která ještě ve 2013 měla vlastní 
velkou halu na vnější ploše.

V lešení i bednění naopak rostou další 
výrobci jako italská firma Pilosio.

Mnoho evropských a světových výrob-
ců čeká na BAUMA, aby ukázalo nové 
výrobky i vylepšení těch dosavadních.

BAUMA 2016 
informace a novinky
Ing. Ivan Kunst, CSc. • foto: Ing. Ivan Kunst, CSc.
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Baugeräte, Werkzeuge und Baustellen einrichtungen
Construction equipment, tools and site installations 

Schalungen, Zubehör und Gerüste
Formworks, accessories and scaffoldings

Prüf-, Mess-, Regel-, und Steuerungstechnik; 
  Ausrüstung, Zubehör und Verschleißteile
Test-, measurement-, and process control  engineering; 
equipment, accessories and replacement parts

Antriebstrang; Antriebs- und Fluidtechnik;  Ausrüstung, 
Zubehör und Verschleißteile
Powertrain; drive systems, fl uid technology; 
 equipment, accessories and replacement parts 

Aufbereitungstechnik, Rohstoffhandling; 
Baustoffrecycling
Mineral processing, handling of raw 
 materials; recycling building materials

Ausrüstung, Zubehör und Verschleißteile; Stahlher-
stellung und -verarbeitung; Pumpen; Reifen   
Equipment, accessories and replacement parts; steel 
production and steel processing; pumps; wheels 

Maschinen und Anlagen zur Herstellung zement-, kalk- 
und gipsgebundener Bauelemente und zur Bearbeitung 
von Naturwerkstein; Betonaufbereitung; Baustoffprüf-
systeme
Plant and machinery for producing cement-, lime- and 
gypsum- based components and for tooling natural stone, 
concrete mixing, control systems for building materials 

THINK BIG! Beruf und Karriere; Forschung Live
THINK BIG! Work & Careers; Research Live

Erd-, Straßen-, Stollen- und Tunnelbau-
maschinen; Anbaugeräte; Hebezeuge
Compaction equipment for earth-works 
and road construction, machinery for 
the  construction of galleries and tunnels; 
attachments; lifting appliances

Bau- und Nutzfahrzeuge
Trucks and construction vehicles

Maschinen und Anlagen für die Betonstahl-
bearbeitung
Plant and machinery for processing 
 concrete-reinforcing steel

Mining
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bauma Forum
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FN: Freigelände Nord / Open-air area North 
Drilling; Mining; Aufbereitungstechnik;  Schalungen und  Gerüste; 
Baufahrzeuge; Baustellen einrichtungen; Hebezeuge und 
Baumaschinen
Drilling; mining; mineral processing; formworks and scaffoldings; 
construction vehicles; site installations; lifting appliances and 
construction machinery

FM: Freigelände Mitte / Open-air area Mid 
Baumaschinen; Hebezeuge; Mining; Aufbereitungstechnik
Construction machinery; lifting appliances; mining; mineral 
processing 

FS: Freigelände Süd / Open-air area South
Maschinen und Anlagen für den Straßenbau und für die Beton-
verarbeitung; Mining; Hebezeuge, Flurförderzeuge; Baustellen-
einrichtungen
Plant and machinery for road construction and processing 
 concrete; mining; lifting appliances, conveyors; site installations
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Obr. 2

Obr. 1 (foto: Alex Schelbert, Messe München GmbH)



V oboru lešení a bednění to není jedno-
duché, protože zákazníci s ohledem na 
cenu investice a dlouhodobou životnost 
výrobků potřebují obvykle udržet co 
největší kompatibilitu mezi generacemi 
výrobků.

Přesto se novinky objevují, některé jsou 
hotové a připravené k prodeji, někte-
ré jsou zatím jen k otestování zájmu 
zákazníka. Významnými oblastmi jsou 

snižování hmotnosti prvků, snazší mon-
táž, úsporu hmotnosti materiálu a tedy 
i snížení ceny, zvyšování bezpečnosti 
systémů, usnadnění údržby a rozšiřování 
využití systému do dalších oblastí.

Ten, kdo má novinek hodně, má prostor 
je velmi zvýraznit, jako to jediný udělal 
Layher. Novinky byly u nich nabarveny 
na modro a na stánku jich bylo vidět 
opravdu hodně, ze kterých vybírám.

Změna konstrukce příčníků zvyšuje prů-
chozí výšku (obr. 3 a 4).

Allround FW system (obr. 5) dokáže 
pouze třemi prvky doplnit Allround pro 
systémy přemostění a zastřešení na velká 
rozpětí s velkou tuhostí a beze změny 
základních rozměrů Allround.

Nový ohybově tuhý roh pro systémy 
zastřešení zvyšuje variabilitu systému 
a také umožňuje usazení střechy přímo 
na Allround (obr. 6)

Obr. 5

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6
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Nová verze software pro projektování 
LayPLAN má modul pro Autocad, díky 
tomu lze snadněji modelovat, optimalizo-
vat a prezentovat konstrukce lešení.

Peri kromě dalších inovací zdůraznilo 
Peri Up Easy systém, který kombinuje 
otevřený rám s integrovanými rosettami, 
snižuje hmotnost konstrukce, umožňuje 
systémové napojení v rohu a usnadňu-
je kombinaci s modulovým systémem 
např. pro sestavení schodišť a zachovává 

Celkově tedy lze jen doporučit se na 
BAUMA zajet podívat, při dnešní dálniční 
síti se dá navštívit i na jeden den. Kromě 
inspirace jak efektivně rozvíjet vaše pod-
nikání ve stavebnictví v mnoha oblastech 
je při vícedenní návštěvě možné si také 
užít klasické mnichovské pivní dobrůtky. 
Rozumné ubytování si ale rezervujte rok 
dopředu.

Další BAUMA se na vás těší 
8.–14. dubna 2019. ▪

montáž zábradlí vyššího patra ze zabez-
pečené podlahy (obr. 7 a 8).

Scafom -Rux ukázal nový systém za-
střešení (obr. 9) a řešení propojení polí 
modulu v libovolném úhlu (obr. 10).

Novinek byl mnohem více od těchto 
i jiných výrobců, třeba v aplikaci modulo-
vých systémů pro podpěrné konstrukce 
nebo pro Alu podlahy s povrchem pro 
efektivní čištění.

Obr. 7 Obr. 8

Obr. 10

Obr. 9
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Chladicí věž, Třinecké železárny

Po úspěšné generální opravě chladicí 
věže č. 1 jsme byli požádáni o návrh 
lešení pro opravu věže č. 2.

Venkovní lešení bylo vytvořeno ze 
systému PERI UP T 72. Bylo založené 
kolem vnějších svislých částí ocelové 
konstrukce, dlouhých 7 m, doplněno 
v přechodech podlahou a zábradlím se 
zarážkou.

Prostorové vnitřní lešení ze systému 
PERI UP Rosett, založené na roštu z dře-
věných nosníků GT 24, bylo navrženo 
z 12 samostatných částí, které se smě-
rem do středu věže zužovaly.

Lešení kolem vnitřního pylonu ze systé-
mu PERI UP Rosett Flex, bylo založeno 
také na roštu z nosníků GT 24 uložených 
na betonových trámech uvnitř chladicí 
věže a sloužící pro bezpečnou práci při 
sanaci betonového pylonu a přístup 
k lopatkám vrtule.

Zajímavé realizace 
s lešením PERI UP
Karel Kovář, PERI, spol. s r. o. • foto: Archiv firmy PERI, spol. s r. o.
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Let it roll, Milovice

Dominantou celého festivalu byla 
futuristická konstrukce s šířkou 
47 m, výškou 12 m a hloubkou 
20 m. Podium mělo rozměr 
10 m x 10 m a zbylá část stavby 
byla přizpůsobena pro zavěšení 
veškeré techniky a technologií, 
které zahrnují reproduktory, 
osvětlení a LED TV.

Nejlepším řešením pro vytvoření 
této konstrukce bylo využití mo-
dulového systému lešení PERI UP 
Rosett, který bylo možné snadno 
přizpůsobit všem daným požadav-
kům.

Pro částečné zakrytí pódia a vy-
tvoření futuristického tvaru dle 
požadavku objednatele musela 

12 Lešenář 12|

být vrchní část konstrukce a postranní 
věže vysunuty s pomocí diagonál a pří-
hradových vazníků směrem dopředu.

Krajní plochy lešení byly zalomeny 
pomocí vysunutých trubek ze základní 
konstrukce. Výhodou celého projektu 
byla možnost využití v co největší míře 
pronajímatelných dílů lešení PERI UP 
Rosett.

Součástí konstrukce, která vážila 46 
tun bez závaží, bylo i zastřešení pódia 
a bočních křídel. Opláštění hlavních 
částí pódia bylo provedeno dřevěnou 
překližkou.

Pro celou konstrukci, která byla 
umístěna přímo na letišti, muselo být 
provedeno důkladné posouzení stability 
a zajištění dostatečného přitížení.



Pro zimní hokejové hry 2016 v Brně, kde 
se odehrály 2 extraligové zápasy s HC 
Plzeň a Sparta Praha, měla být postavena 
tribuna pro 21 500 diváků a dále pódium 
pro vystoupení hudební skupiny Kabát.

Firma PERI byla vybrána pro zpracování 
návrhu lešení, protože má s tímto typem 
konstrukce velké zkušenosti. Jako jediná 
dokázala v krátkém čase zajistit potřebné 
množství materiálu pro stavbu tribun, 
různé konstrukce na umístění LED obra-
zovek a vstupních bran do areálu, podest 
pro TV přenosy, přístupových lávek, atd.

Se zvoleným modulovým systémem 
PERI UP Rosett se daly splnit i náročné 
podmínky pro zakládání. Lešení muselo 
být postaveno ve svahu, a proto bylo 
nutné zvolit vzhledem k rozložení zatíže-
ní vhodný modul stojek v rastru 0,75 m 
a 1 m.

V tribuně D musel být zachován prů-
jezd o rozměrech 5,00 m x 4,50 m pro 
navezení mantinelů, chladicí techniky 
a rolbu pro úpravu ledu. K vytvoření 
tohoto průjezdu byl použit zdvojený rošt 
z ocelových příhradových nosníků ULS, 
které se vyznačují velkou únosností.

Pro boční tribuny byl nasazen systém 
PERI UP Flex s podlahami UDG a UDI, 
který se již na akcích podobného typu 
velmi osvědčil.

Na stavbu tribun, trvající cca 2 měsíce, 
bylo použito celkem 640 tun materiálu. 
Tribuna byla rozdělena na několik na 
sobě nezávislých sektorů. Přístup byl 
zajištěn průchody ze zadní části tribuny 
se schodištěm PERI UP Public. ▪

Winter Classic Lužánky, Brno
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PERI UP Flex
Inovativní řešení pro průmyslové stavby

Bezpečné – Integrovaná pojistka proti nazdvihnutí podlah a snadná a bezpečná 
montáž s principem Gravity Look.

Efektivní – Snadná manipulace s lehkými konstrukčními díly a možnost přemístění 
sestav lešení s pomocí jeřábu.

Flexibilní – Maximální přizpůsobení individuálním podmínkám na stavbě 
a možnost velkého zatížení připojení díky tuhému styčníku.

C
Z 
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R

I 1
6.

13
9

Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz
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info@snep.cz   |   www.snep.cz

infolinka 602 144 233  |  realizace 602 731 947

PROFESIONÁLNÍ DODÁVKY LEŠENÍ
rychle a bezpečně

Fasádní lešení
• Trubkové lešení
• Pojízdné lešení
• Stavební shozy na suť



Současná doba přináší rychlejší způsob 
života a s tím souvisí i způsob bydlení. 
Jen za posledních 50 let se vzdálenosti 
díky technice a technologiím zkrátily na 
více než tisícinu.

A to ve všech odvětvích, od komunikač-
ních teologií (před 50 lety zpráva na jiný 
kontinent cestovala dva tři dny a dnes 
dvě tři vteřiny), přes průmysl, stavebnic-
tví až po vojenské technologie, které je 
možno ovládat na dálku z druhého konce 
světa.

S tím samozřejmě přímo souvisí i rych-
lost způsobu našeho života. Před 50 lety 
se takový činžovní dům stavěl 3—4 roky. 
Dnešní trend požadavků je, že v jednom 
kalendářním roce se v lednu kopne do 
země a na Vánoce si nájemníci užívají 
nových voňavých bytečků, většinou i se 
zelenajícími se parky kolem domu.

A proto, aby stavební společnosti mohly 
tento trend požadavků investorů dodr-
žet, musí i stavební technika a techno-
logie přidat na rychlosti. K tomu jsou 
zapotřebí dva primární požadavky:

1) Zdokonalit stavební technologie tak, 
aby je bylo možné, co nejrychleji vy-
užívat a po skončení jejich využívání 
je, co nejrychleji odstranit.

2) Dokázat zkoordinovat stavební pro-
fese na jedné stavbě tak, aby bylo 
možné provádět jednotlivé stavební 
činnosti pokud možno současně.

Pokud se daří tyto dva primární poža-
davky dodržet, tak se dá opravdu doba 
výstavby časově podstatně zkrátit.

Výstavba lešení únor 2016 – Alfix 70

Jsme součástí tohoto generačního 
běhu. Při výstavbě moderních bytových 
domů v Praze Horních Měcholupech 
jsme dostali za úkol vystavět rámové 
lešení Alfix 70 o výšce 36 m s poměrně 
členitou fasádou a jak už to v moderní 
architektuře bývá i se spoustou před-
sazených lodžií a luxusních bytových 
teras. Samozřejmě, že to není v dnešní 

době nic neobvyklého a i lešenáři jsou 
na tento druh výstavby většinou dobře 
vycvičeni a připraveni. Ovšem složitost 
tohoto úkolu spočívá především v termí-
nu předání lešení do užívání objednateli 
s tím, že při rozmístění kotev v určité 
části fasády, se musí dodržovat přesný 
plán jejich umístění, z důvodu moderního 
stylu fasádních omítek na způsob dřevo 
dekor, kdy kotvy musí být vrtané vždy do 
spáry tohoto fasádního dřevo dekoru.

Ale vraťme se k výstavbě.

Při zahájení montáže lešení na daném 
bytovém domě, byl ve výstavbě součas-
ně i druhý bytový dům, a připravovala se 
výstavba třetího bytového domu.

Při této souhře výstavby se v jedné chvíli 
montovalo lešení, instalovaly se zemní 

sítě, probíhala betonáž skeletu a dokon-
čení podzemního parkoviště bytového 
domu, na kterém se stavělo lešení.

Museli jsme se tedy vypořádat se 
závozem lešení, který nebyl možný 
permanentně, ale vždy jen v určitý čas, 
dále s pracovním místem pro vertikální 
dopravu lešení a samozřejmě s dodržo-
váním bezpečnosti práce.

Mistři lešenářů, kteří měli na starosti 
vedení montážních prací na lešení, prošli 
zvláštním školením, jak na 100% zajistit 
bezpečnost práce a přitom nezpomalo-
vat výstavbu lešení.

Spolu s objednatelem lešení na tuto stav-
bu se podařilo vyřešit koordinaci všech 
dotčených subdodavatelů a práce mohly 
být zahájeny. Lešení se na stavby zaváželo 

Souhra stavebních činností 
při stavebních pracích
Tomáš Jirsák, SNEP, spol. s r. o. • foto: Archiv firmy SNEP, spol. s r. o.
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tak, abychom se zbytečně nestřetávali 
především s betonážními mixy, které 
zavážely beton pro druhý činžovní dům.

Naše pracovní místa pro vertikální 
dopravu jsme zúžili tak na minimum, že 
v nich nebylo možné skladovat díly lešení 
potřebné pro výstavbu. Z tohoto důvodu 
musela být montáž lešení posílena o pra-
covníky, kteří přenášeli díly lešení z místa 
uskladnění do místa vertikální dopravy. 
Za těchto nelehkých podmínek proběhla 
montáž a po určité době i demontáž 
úspěšně a bezpečně.

Jak jsem se již zmínil, tak v ten samý čas 
probíhaly i dokončovací práce na výstav-
bě podzemního parkoviště bytového 
domu, na který jsme montovali lešení. 
Terén v místě montáže lešení byl vysva-
hován v úhlu cca 60° směrem do výkopu 
hrubé stavby parkoviště.

V tomto místě byly v úvaze dvě varianty 
montáže lešení:

1) Počkat, až se podzemní parkoviště 
dokončí, zasype a zhutní. Což je sice 
pro základ lešení ideální, ale to by 
ovšem znamenalo posunutí termínu 
dokončení fasády.

2) Lešení postavit a základ lešení 
nějakým způsobem vyvěsit, zavěsit, 
nebo podepřít.

Všichni tušíte správně, objednatel zvolil 
variantu č. 2.

Pro nás bylo štěstí, že v těsné blízkosti 
tohoto problémového místa je terasa 
přízemního bytu domu, která má železo-
betonovou opěrnou zeď. Měli jsme tak 
jeden podpěrný bod. Ale jeden bohužel 
nestačí a využít jen terén s tímto úhlem 
svahu jako podpěrný bod nelze.

Proto jsme využili svah terénu betono-
vého skeletu domu a stojek lešení, které 
stálo na betonové přízemní terase domu.

Základové stojky rámového lešení 
byly klasickým způsobem založeny do 
vřetenových patek na zemi ve svahu, 
bylo postaveno první patro lešení, které 
se horizontálně vyrovnalo, aby se mohlo 
začít s výstavbou dalších pater lešení. Po 
montáži druhého patra lešení byly tyto 
stojky propojeny ocelovým příhradovým 
vazníkem se základovými stojkami rámu 
stojícího na betonové terase. Přičemž 
jsme vazníky položili na hranu betono-
vé opěrné zdi terasy. Abychom zajistili 
lešení proti příčnému sesuvu ze svahu, 

tak jsme ukotvili vnitřní a vnější stojku 
na závěs Alfix s pevnou spojkou, který 
byl chycen skrz obvodovou zeď budovy. 
Po výstavbě dalších třech pater lešení 
byly rámy stojící ve svahu ještě zajiště-
ny závěsem na stojky rámů stojících na 
betonové terase pomocí 6 ti metrových 
trubek, trubkového lešení.

Myslím, že tyto trendy montáží budou 
daleko častější z důvodu urychlení vý-
stavby těchto moderních domů.

Jen se pozastavuji nad tím, kam se 
budeme v budoucnu posouvat dále, 
jakým způsobem dále urychlíme montáže 
a demontáže lešení nebo budeme stavět 
lešení již před výstavbou domů?!

Ještě před pár lety se ve VC F1 čas 
strávený při pit stop zastávce počítal na 
desítky vteřin –a letos? F1 GP Evropy 
1,92 sekundy.

„A jak to bude dále v budoucnosti???“ ▪
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Nařízení vlády č. 362 o práci ve výškách 
vyšlo již v roce 2005. Příloha část VII se 
týká dočasných stavebních konstrukcí 
a několikrát je zde zmíněna odborně způ-
sobilá osoba. Tyto zmínky jsou převzaty 
z evropské směrnice č. 2001/45/ES, 
která byla později nahrazena směrnicí 
č. 2009/104/ES o minimálních požadav-
cích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
používání pracovního zařízení zaměst-
nanci při práci.

Požadavky na vzdělání a kvalifikaci zmi-
ňované odborně způsobilé osoby nejsou 
uvedeny ani v našem předpisu, ani ve 
zdrojových evropských směrnicích, které 
ponechávají možnost národní úpravy. 
V České republice je aktuálně potřeba 
respektovat Zákoník práce č. 262/2006 
Sb., kde je odpovědnost za kvalifikaci 
příslušných odborníků uložena zaměst-
navateli.

V Evropské unii již v minulosti vznikl 
v rámci programu Leonardo záměr sjed-
notit požadavky na odbornost pracov-
níků působících u dočasných stavebních 
konstrukcí, nedospěl však k praktickým 
výsledkům. Českomoravská komora 
lešenářů v rámci své účasti v Evropské 
unii lešenářských organizací (UEG) son-
dovala možnosti vzniku celoevropských 
požadavků na odbornou způsobilost. 
Ani zde nebyl faktický zájem o vytvoření 
společných pravidel, protože většina ev-
ropských zemí má zavedeny své vlastní 
kvalifikační postupy a k jejich změnám 
a přizpůsobování nebyla společná vůle.

ČMKL dlouhodobě školí odborníky pro 
dočasné stavební konstrukce a navazuje 
v tom na předchozí aktivity společnosti 
Gradua -Cegos a ještě dříve Ústavu pro 
vzdělávání pracovníků ve stavebnictví. 
Právní zakotvení absolventů školení 
spojeného se závěrečnými zkouškami 
je ale řadu let problém. Proto se ČMKL, 
po zjištění, že nadnárodní sjednocení 
požadavků je zatím v nereálné, zaměřila 
na vytvoření národních pravidel pro sta-
novení příslušné odbornosti. Využila při-
tom zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
Na půdě sektorové rady pro vyhrazená 

zařízení vznikla odborná skupina, složená 
z členů ČMKL, která vytvořila potřebné 
kvalifikační a hodnoticí standardy pro 
následující profesní kvalifikace:

• Projektant lešení

• Instruktor lešenářské techniky

• Lešenář šéfmontér

• Lešenář montážník

Z těchto kvalifikací prošly celým pro-
cesem schvalování zatím jen první dvě. 
Projektant bude odborně způsobilou 
osobou pro navrhování a výpočty 
lešeňových konstrukcí a instruktor 
lešenářské techniky bude průřezovým 
odborníkem, který se uplatní u výrob-
ních a montážních firem, může působit 
i přímo na staveništi a rovněž bude moci 
školit další specialisty.

V rámci sytému zavedeného zákonem 
č. 179/2006 Sb. by se u tzv. autorizují-
cího orgánu, kterým je v tomto případě 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
měli přihlásit zájemci o autorizaci, kteří 
se chtějí ucházet o možnost zkoušet 
uchazeče o příslušnou profesní kvalifi-
kaci. Takovou autorizovanou organizací 
se hodlá stát i Českomoravská komora 
lešenářů.

Aktuálně byla zpracována žádost 
s řadou potřebných průvodních doku-
mentů a byla předána na MPSV. Pokud 
k předloženým dokumentům nebudou 
připomínky vážnějšího charakteru, měla 
by ČMKL získat autorizaci pro zkoušky 
Projektanta lešení a Instruktora leše-
nářské techniky do konce roku 2016. 
To znamená, že v příštím roce by mohly 
proběhnout zkoušky prvních uchazečů, 
kteří při jejich úspěšném složení obdrží 
Osvědčení o získání příslušné profesní 
kvalifikace, jehož vzor je ve vyhlášce 
č. 110/2012 Sb., viz též obrázek.

Profesní kvalifikace Lešenář šéfmontér 
a Lešenář montážník jsou stále ještě ve 
fázi schvalování. Jakmile budou od-
souhlaseny a zveřejněny na stránkách 
http://www.narodnikvalifikace.cz/, je 
ČMKL připravena rozšířit svou autorizaci 
i o tyto obory.

Existence odborně způsobilých osob 
s potřebnou kvalifikací, vycházející 
z právních předpisů, je splnění dílčího 
cíle, které bude znamenat podstatné 
posílení váhy těchto odborníků. Přesto 
bude potřeba učinit ještě jeden krok, 
a sice zapracovat nově vzniklé profesní 
kvalifikace do stávajících právních před-
pisů, tedy především do nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. ČMKL průběžně disku-
tuje přípravu podkladů i pro tuto oblast. 
Bude potřeba rozumným způsobem určit 
rozsah působnosti zpracovaných pro-
fesních kvalifikací, aby byla odbornost 
nových specialistů využita užitečným 
způsobem, ale aby na druhé straně neby-
ly kladeny zbytečně náročné požadavky 
na pracovníky montující malé konstrukce 
pro svou vlastní potřebu, apod.

Definice požadavků na odbornou způso-
bilost osob působících v oblasti dočas-
ných stavebních konstrukcí na základě 
právních předpisů znamená významný 
posun v činnosti těchto specialistů 
a měla by zvýšit jejich respekt na stavbě, 
mimo jiné i při spolupráci s koordinátory 
BOZP. Českomoravská komora lešenářů 
bude usilovat na to, aby odborná úroveň 
všech držitelů osvědčení byla trvale na 
potřebné vysoké úrovni. ▪

Aktuální stav profesních kvalifikací 
pro odborníky na lešení
Ing. Karel Škréta
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Součástí oprav vítkovického stadionu, 
které proběhly v letech 2014 – 2016, je 
zastřešení severního a jižního oblouku 
tribun, modernizace sociálního zařízení, 
bufetů a zázemí pro tiskové centrum. 
Výsledkem první etapy je zbrusu nová 
krytá tribuna pro více než pět tisíc sedí-
cích diváků, inovovaný tartanový povrch 
či vstup na stadion. Po celkové rekon-
strukci tak stadion získal 15 000 plně 
zastřešených míst. Rekonstrukci stadionu 
prováděla firma HOCHTIEF CZ, a. s., 
divize Pozemní stavby Morava.

Pro montáž zastřešení tribun bylo po-
třeba vybudovat prostorové lešení nad 
stávající tribunou s pracovní podlahou 
v patřičné výšce pod požadovaným 
zastřešením. Toto lešení realizovala firma 
PROFO MONOLITY, s. r. o.

Konstrukce lešení byla navržena z le-
šení Layher a to jako kombinace dvou 
systémů – rámového lešení Layher Blitz 
a modulového lešení Layher Allround.

Lešení bylo založeno na panelových 
stupních tribuny. Pro potřebné roznesení 

Rekonstrukce Městského stadionu 
v Ostravě -Vítkovicích
Ing. Milan Veverka, LAVEL MB, s. r. o. • foto: archív firmy PROFO MONOLITY, s. r. o.

Ing. Milan Veverka

Ing. Milan VeverkaNákres lešení Layher

Měřítko 14.02.2013

PROFO MONOLITY s. r. o. akce Lešení na tribuně

Datum Kreslil

Navrhl

prodej a pronájem lešení
LAVEL MB, s. r. o.
U Stadionu 1322 - sportovní hala, 293 01  Mladá Boleslav
tel.: +420 326 723 773
fax: +420 326 328 806

mobil: +420 602 426 551
e-mail: info@lavel.cz

URL: http://www.lavel.cz

NÁVRH KONSTRUKCE JE PROVEDEN POUZE PRO POUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ LEŠENÍ LAYHER
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sil do založení byla použita vždy dvojice 
dřevěných I nosníků. Nosná konstrukce 
byla vytvořena z rámového lešení Layher 
Blitz. Pomocí tohoto systému bylo 
snadné překonat značný výškový rozdíl 
tribuny. Nosné řady rámů byly propojeny 
systémovými přesnými příhradovými 
nosníky. Z objímkových spojek a tru-
bek bylo provedeno úhlopříčné ztužení 
vzniklé konstrukce. Pracovní podlaha 
byla vytvořena z ocelových podlah 
Layher s háky, které umožňují jejich 

Ing. Milan Veverka

Ing. Milan VeverkaNákres lešení Layher

Měřítko 14.02.2013

PROFO MONOLITY s. r. o. akce Lešení na tribuně

Datum Kreslil

Navrhl

prodej a pronájem lešení
LAVEL MB, s. r. o.
U Stadionu 1322 - sportovní hala, 293 01  Mladá Boleslav
tel.: +420 326 723 773
fax: +420 326 328 806

mobil: +420 602 426 551
e-mail: info@lavel.cz

URL: http://www.lavel.cz

NÁVRH KONSTRUKCE JE PROVEDEN POUZE PRO POUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ LEŠENÍ LAYHER
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zaháknutí na trubku o průměru 48,3 mm 
(tzv. RURO podlahy), uložených na horní 
pásnici (trubku) systémových příhrado-
vých nosníků umístěných v požadované 
výšce pod konstrukcí střechy. V zadní 
části zastřešení tribuny bylo pro správné 
výškové umístění podlahy pod klesající 
výškou střechy použito modulového le-
šení Layher Allround. Vzhledem k tomu, 
že nebylo možné na již nově položené 
tartanové dráze založit lešení, bylo nutné 
v úrovni pracovních podlah vykonzolo-
vat podlahy po konec přesahu střechy 
nad dráhou. To bylo provedeno pomocí 
kombinace prvků lešení Layher Allround 
a příhradových nosníků.

Tartanová dráha byla jedním z největších 
problémů při montáži celé konstrukce. 
Na dráhu se nesmělo ani stoupnout. 
Materiál byl z toho důvodu kompletně 
ručně přenášen vnitřkem tribuny na své 
místo v konstrukci. Jeho návoz byl navíc 
ztížen zemními pracemi v okolí stadionu 
a také špatnými povětrnostními podmín-
kami (zimní období) – pro návoz mate-
riálu bylo nutné použít terénní nákladní 
automobily.

Celková výměra lešení činila asi 
30.000 m3. Lešení se montovalo v 8 eta-

pách od 8. 12. 2014 do 22. 3. 2015. 
V souběhu s montážemi pak probíhala 
demontáž nepotřebných sekcí. Demontá-
že probíhaly od 27. 1. 2015 do 4. 5. 2015. 
Na montáži, demontáži a transportu 
lešení na stavbě se podílelo ca 15 leše-
nářů. Ze strany investora byl velký tlak na 
přesné dodržení termínů montáží a zvláš-
tě pak konečné demontáže lešení a jeho 
odvozu zpět do skladů, aby bylo možné 
uskutečnit dne 26. 5. 2015 mezinárodní 
atletický mítink ZLATÁ TRETRA OSTRA-
VA s účastí nejrychlejšího muže planety 
Jamajčana Usaina Bolta.

Městský stadion je plně připraven také 
pro pořádání případných domácích či 
mezinárodních fotbalových utkání. Areál 
splňuje všechny sportovní, provozní 
a bezpečnostní podmínky Fotbalové 
asociace ČR.

Nový stadion má kromě plně funkčního 
kamerového systému, který monitoruje 
celé zázemí stadionu i prostranství okolo 
něj, k dispozici i adresný ticketing, tedy 
prodej vstupenek na jméno a také snad-
nější přístup pro bezpečnostní složky 
v případě řádění fanoušků. ▪

ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Výzkum v oboru ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí

• průmyslové, inženýrské a občanské stavby
• mosty, technologické konstrukce
• lešení
• spřažené konstrukce
• tenkostěnné konstrukce
• navrhování styčníků
• chování konstrukcí za požáru
• mechanické chování dřeva

a dřevostavby
• konstrukce ze skla a hliníku

www.ocel-drevo.cz
Výuka předmětů bakalářského, magisterského a 
doktorského studia

Spolupráce na řešení složitých úkolů stavební praxe 
Normalizační činnost
Laboratoř akreditovaná pro mechanické zkoušky kovů a 
svarů
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Cílem prezentovaných simulací bylo 
ověřit platnost stávajících tradičních 
(ručních) postupů na sofistikovaněj-
ších modelech, popřípadě doplnit nová 
doporučení pro postup výpočtu v běž-
né lešenářské praxi. Statické modely 
pro simulace byly sestaveny v několika 
variantách, které jsou na závěr porovná-
ny. Pro výpočty byly použity programy 
Scia Engineer a Microsoft Office. Pro 
ověření chování trubkového fasádního 
lešení byla zvolena standardní sestava 
dvouřadového lešení z trubek z oceli 
S235JRG2 se standardním kotevním 
rastrem (obr. 1). Byl zvolen typ lešení 
1 – dvouřadé trubkové lešení o velikosti 
polí 1,25 m x 2,55 m s celkovou výškou 
24,0 m. Zvolena byla zatěžovací třída 
2, jíž odpovídá rovnoměrné zatížení 
podlahy 1,5 kN/m2. Modely pro simulace 
vykazují jednu odlišnost – není uvažová-
no zdvojení sloupku do výšky 4,0 m. Ve 
všech případech je uvažována otevřená 

fasáda s poměrem plochy otvorů a fasá-
dy φB=0,4.

Proměnnými parametry statických mo-
delů pro simulace byly:

• Tuhosti spojů sloupek x podélník, 
sloupek x příčník, sloupek x zábradlí 
a sloupek x kotva:

1) kloub

2) vetknutí

3) pružné spojení (dle výsledků 
zkoušek viz [1], [2])

• Excentricita přípojů:

1) centrické styčníky

2) excentrické styčníky se zohled-
něním polohy spojek

Cílem výpočtů bylo odpovědět zejména 
na následující otázky:

1) Při ručních výpočtech se podle 
ČSN 73 8107 [3] uvažuje vzpěrná 
délka sloupků podle typu kotvení 
hodnotou 0,8 L nebo L. Odpovídají 
tyto hodnoty skutečnému chování 
konstrukce?

2) Jak nejlépe modelovat spoj trubek 
pomocí hákové spojky?

3) Vedou sofistikovanější modely 
s excentrickými pružnými přípoji 
k výrazně úspornějším řešením?

Hlavní myšlenkou provedených simulací 
je využít moderní návrhovou metodi-
ku podle lešenářských i ocelářských 
norem spolu s novými možnostmi 
běžně používaného komerčního static-
kého softwaru k ověření, popř. úpravě, 
stávajícího postupu statického výpočtu 
trubkového lešení. Cílem není vytvoření 
složitého sofistikovaného systému, který 
by byl prakticky obtížně použitelný, ale 
porovnáním jednodušších a složitějších 
modelů stanovit doporučení pro rychlý 
a dostatečně výstižný výpočet. Výsledky 
numerických simulací s různými parame-
try byly porovnány i s tradičním ručním 
výpočtem. Pro všechny modely bylo 
uvažováno zatížení v souladu s ČSN EN 
12811-1 [5]. Uvažovány byly podmínky 
za provozu (maximální provozní zatížení) 
a mimo provoz (maximální vítr). Vodo-
rovné zatížení (zpravidla vítr) bylo navíc 
uvažováno ve dvou variantách: kolmo 
k fasádě a rovnoběžně s fasádou.

Tradiční výpočet

Podle tohoto přístupu se odděleně stano-
vují svislé účinky (síly ve sloupcích, ohyb 
podélníků a příčníků, popř. podlahových 
dílců) a vodorovné účinky (kotevní síly při 
větru kolmo k fasádě). Předpokládají se 
centrické přípoje všech prvků, ale jsou zo-
hledněny přesahy příčníků i podélníků za 
styčníky. Pro účely vyhodnocení vhodnosti 
a přesnosti modelů je rozhodující stanove-
ní sil ve sloupcích. Výpočet sil je proveden 
v tabulkovém procesoru MS Excel.

Numerické simulace chování nezakrytého 
trubkového fasádního lešení
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
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Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.Obr. 1 Kotevní rastr uvažovaný v numerických simulacích
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Největší návrhová hodnota normálové 
síly ve sloupku: 
NEd = 14,97kN

Svislá vzdálenost kotev: 
L = 4,00 m

Vzpěrná délka dle [3]: 
Lcr = 0,8L = 0,8 · 4,00 = 3,20 m

Štíhlost: 
 Lcr 3200
 i 16λ = = = 200

 
Relativní štíhlost dle [4]: 
 λ 200
 λ1 93,9λrel = = = 2,13

Podle [3] je uvažována křivka vzpěrné 
pevnosti „a“. Součinitel vzpěrnosti je 
potom χ = 0,198 a únosnost sloupku 
vychází 
 0,198 · 453 · 235

 1,1
Nb,Rd = χ · A · fyd = = 19,16kN

 
(Norma [3] udává mírně vyšší hodnotu 
19,49kN, protože je uvažována průřezo-
vá plocha trubky 460 mm2).

Využití trubky je tedy 
 NEd 14,97
 Nb,Rd 19,16 = = 0,78

Numerické modely

V souladu se základní ocelářskou normou 
[4] bylo postupováno podle následujících 
bodů:

1) provedení lineárního výpočtu mode-
lu bez imperfekcí

2) provedení stabilitního výpočtu

3) vyhodnocení výstižnosti vlastních 
stabilitních tvarů

4) vyhodnocení součinitelů kritického 
zatížení α

Obr. 2 Příklad výsledků: první vlastní tvar ze stabilitní analýzy (vlevo) a průběh normálových sil (vpravo) z nelineární analýzy
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5) stanovení celkové imperfekce podle 
ČSN EN 1993-1-1 [4]

6) provedení geometricky nelineární 
analýzy konstrukce s imperfekcemi

7) posouzení průřezů

8) porovnání výsledků a další vyhod-
nocení.

Modely byly tvořeny výhradně pruto-
vými prvky. Sloupky, podélníky a prvky 
zábradlí byly uvažovány jako spojité, 
nastavovací spojky (ani jejich tíha) nejsou 
uvažovány. U modelů s excentrickými 
styčníky byla zahrnuta tíha hákových 
spojek pomocí náhradních prutů stejné 
tíhy. U centrických modelů nebyly háko-
vé spojky modelovány. Jejich tíha byla 
započítána souhrnně v rámci porovnání 
modelů s tradičním výpočtem, dřevě-
né podlahy byly uvažovány pouze jako 
přitížení. Příčná ztužidla procházejí přes 
všechna patra (v praxi se někdy spodní 
diagonála vynechává). Nebylo uvažováno 
zdvojení sloupků v dolní části modelu.
Příklady výstupů jsou na obr. 2, podrob-
nosti jsou uvedeny v [2].

Shrnutí výsledků

Výsledky výpočtů jsou souhrnně uvede-
ny v tab. 1. Sloupek ve všech případech 
(kromě kloubového modelu) bezpečně 
vyhovuje. Z hlediska využití sloupků se 
jeví tradiční postup jako konzervativní, 
přestože uvažuje vzpěrnostní křivku „a“, 
zatímco podle ocelářské normy [4] se 
pro svařované trubky má použít křivka 
„c“. Naopak, vzpěrné délky odvozené ze 
stabilitních výpočtů vesměs potvrzují 
tradiční postup, kde se uvažuje vzpěrná 
délka hodnotou 0,8 L, pro nejsofistikova-
nější simulaci (pružný model s excentric-
kými styčníky) je hodnota vzpěrné délky 
nepatrně vyšší, zhruba 0,835 L.

Pro prostorové modelování trubkového 
lešení se podle předpokladů ukázal klou-
bový model jako zcela nefunkční, kon-
strukce vykazovala obrovské deformace 
a byla celkově nestabilní. Rovněž modely 

s tuhými styčníky nejsou pro posouzení 
tohoto lešení výstižné. Dochází zde k vý-
raznému odklonu od skutečného chování 
konstrukce, vzpěrné délky jsou výrazně 
menší než u modelů s pružnými styčníky. 
Modely s pružnými styčníky lze naproti 
tomu doporučit, přičemž rozdíl mezi 
centrickým modelem a výrazně pracněj-
ším excentrickým modelem není zásadní. 
U pružných modelů je potřeba prověřit, 
zda v místech styčníků nedochází k pře-
máhání hákových spojek v kroucení. Na 
základě výsledků zkoušek byla stanove-
na tuhost pružného uložení hodnotou 
6,1 kNm/rad a únosnost spojky v krou-
cení hodnotou 0,136 kNm[2], k překroč-
ní únosnosti v kroucení docházelo jen 
zcela výjimečně.

Ukazuje se, že slabým místem může být 
podélné ztužení, zejména při zatěžovací 
kombinaci s maximálním větrem podél 
fasády. V numerických simulacích byl 
respektován fakt, že vodorovné síly jsou 
přenášeny pouze na vnějším líci lešení 
právě podélným ztužením. Použitím 
jedné svislé řady dlouhých kotev či 
V -kotev bylo dosaženo mírného zlep-
šení, část vodorovných sil se přenesla 
do fasády. Spojky byly však i v těchto 
případech přemáhány. Lepších výsledků 
bylo dosaženo s řadou V -kotev, které 
jsou ve vodorovném směru podél fasády 
tužší než dlouhé kotvy. Přes tato zjištění 
je namístě připomenout skutečnost, že 
v praxi nebylo zaznamenáno významné 
množství nehod způsobených špatnou 
funkčností podélného ztužení trubko-
vého lešení. Přesto nemusí být závěr 
ze simulací s tímto faktem v rozporu. 
Je zřejmé, že únosnost hákové spojky 
je prakticky vždy vyšší než deklarovaná 
hodnota 4,5 kN. Zkoušky se provádějí 
na nezkorodovaných trubkách a díky 
velkému rozptylu únosností jednotli-
vých spojek je pro stanovení výsledné 
hodnoty provedena výrazná redukce 
průměrné únosnosti. Dále je nutno 
dodat, že hodnoty zatížení větrem 
uvedené v normě [5] jsou odbornou 
veřejností obecně považovány za příliš 
vysoké. Přesto nelze namáhání podélné-
ho ztužidla podcenit.

Závěr

Článek je zaměřen na shrnutí výsledků 
numerických simulací chování nezakryté-
ho trubkového lešení a jejich porovnáním 
s tradičním ručním výpočtem. Na základě 
dosažených výsledků lze konstatovat, že:

• Tradiční výpočet je dostatečně vý-
stižný, pro běžné sestavy postačuje

• Složitější a nepravidelné sestavy je 
vhodné modelovat s pružnými spoji

• Excentrické modelování styčníků 
nevede k významnému zvýšení 
přesnosti

• Kritickým místem může být podélné 
ztužení

Poděkování

Výzkum byl spolufinancován projektem 
SGS16/137/OHK1/2 T/11. Autor tuto 
podporu vysoce oceňuje.
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Model:
a využití Lcr L Lcr/L a využití Lcr L Lcr/L

KLOUBOVÝ 0 - - - - 0 - - - -
TUHÝ CENTRICKÝ 3,54 0,21 2450 4000 0,61 3,45 0,22 2321 3241 0,72
TUHÝ EXCENTRICKÝ 3,32 0,23 2415 4000 0,60 2,75 0,29 2427 3241 0,75
PRUŽNÝ CENTRICKÝ 1,67 0,45 3466 4000 0,87 - - - - -
PRUŽNÝ EXCENTRICKÝ 1,54 0,44 3343 4000 0,84 1,32 0,44 3106 3241 0,96
PRUŽNÝ EXCENTRICKÝ + Dlouhé kotvy 1,59 0,49 3290 4000 0,82 1,41 0,46 3113 3241 0,96
PRUŽNÝ EXCENTRICKÝ+ V-kotvy 1,54 0,53 3343 4000 0,84 1,59 0,42 3113 3241 0,96
TRADIČNÍ VÝPOČET - 0,78 3200 4000 0,80 - - - - -

SLOUPEK DIAGONÁLA

Tab. 1 Shrnutí výsledků numerických simulací nezakrytého trubkového lešení
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Na český trh se jako novinka v letošním 
roce dostávají jedinečné minijeřáby 
a špičková zdvihací technika italské 
značky JEKKO. Prodej, pronájem a servis 
techniky zajišťuje společnost TONSTAV-
-SERVICE, s. r. o., která se stala výhrad-
ním distributorem pro Českou a Sloven-
skou republiku.

Minijeřáby značky JEKKO byly konstru-
ovány a vyvíjeny pro zvedání a pře-
misťování břemen zejména na místech 
s omezeným manipulačním prostorem, 
kam se jiná technika nedostane. Kom-
paktní velikost minijeřábu dovoluje ve 
složeném stavu projet již dveřmi šíře 
80 cm standardní dvoumetrové výšky, 
což ho předurčuje k využití v případech, 
kdy jiné řešení není možné nebo je velmi 
nákladné. Redukovaná váha celého zaří-
zení umožňuje snadný transport, rychlý, 
plynulý a precizní pohyb a jednoduchou 
manipulaci. Instalace, nastavení a zpro-
voznění minijeřábu JEKKO je pro obslu-
hu snadné, rychlé a uživatelsky přátelské, 
nevyžaduje žádné složité programování. 
Rychlost a flexibilita minijeřábu šetří čas 
a peníze, zajišťuje vysokou produktivitu 

práce a rychlou návratnost investice. 
JEKKO nabízí kompletní škálu modelů 
minijeřábů v různých velikostech, vyba-
vených naftovými, benzínovými nebo 
elektrickými motory s možností připojení 
záložního bateriového zdroje. Velkou 
předností je široký výběr doplňkového 
příslušenství, jako např. dálkové ovládání, 
hydraulické i manuální nakládací nástav-
ce, háky, kladky, přísavky a manipulátory 
pro práci se skleněnými tabulemi a vý-
plněmi. Konstrukce minijeřábů JEKKO 
umožňuje zdvihání relativně těžkých 
břemen do vysokých výšek s využitím 
pouze minimální stabilizační základny, 
to vše s důrazem na zajištění maximální 
bezpečnosti provozu.

Proč nevyužít snadno přemístitelný 
minijeřáb tam, kde by montáž lešení byla 
komplikovaná a časově náročná? Složený 
minijeřáb menších modelů snadno 
projede zárubněmi běžných 80 cm širo-
kých dveří, aby se mohl uvnitř rozložit 
a zdvihnout až dvouapůltunová břemena 
do výšky 15 m. Technika se po ukončení 
činnosti zase velmi rychle složí a může 
se na malém návěsu přemístit na další 

Minijeřáby Jekko 
Řešení také tam, kde lešení nestačí
Kolektiv autorů TONSTAV -SERVICE, s. r. o. • foto: Archiv firmy Jekko s.r. l.
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stavbu. Velké modely minijeřábů mají 
nosnost až 7,5 tuny a dosah 28 metrů 
a projedou vraty širokými 150 cm.

Možnosti využití jsou opravdu široké, 
minijeřáby a zdvihací stroje se uplatní 
zejména ve stísněných prostorech a na 
stavbách s omezeným přístupem, kde se 
nachází větší množství překážek, v cent-
rech historických měst s úzkými ulič-
kami a hustým provozem, uvnitř budov 
např. ve výrobních halách při montáži 
ocelových nosníků nebo v obchodních 
centrech. Odpadá tak starost s roze-
bíráním stavby, odkrýváním střechy, 
blokováním provozu a hledáním dosta-
tečné plochy pro stabilizaci jeřábu. Pro 
práci ve vnitřních prostorách se pro tichý 
a bezemisní provoz využívá napojení 
minijeřábu přímo do elektrické sítě. Pro 
manipulaci se skleněnými prvky např. při 

kotvení skleněných fasád zvenčí, zevnitř 
i ze střechy přichází na řadu použití 
speciálních vakuových přísavek a mani-
pulátorů JEKKO.

S návrhem řešení a výběrem vhodného 
typu stroje vzhledem k rozsahu stav-
by a typu nákladu Vám po předchozí 
dohodě pomohou zkušení odborníci na 
některé z divizí společnosti TONSTAV-
-SERVICE, s. r. o. v Českých Budějovi-
cích, Praze, Brně, Ostravě, Berouně nebo 
Hradci Králové. Na všech pobočkách je 
poskytován záruční i pozáruční servis 
na techniku JEKKO, samozřejmostí je 
i odborné zaškolení obsluhy a zajištění 
dodávek potřebného příslušenství a ná-
hradních dílů.

Více informací o technice JEKKO na 
stránkách www.jekko.cz ▪

www.tonstav-service.czMateriály, technika a servis NEJEN pro stavební profesionály! 

České Budějovice Praha Beroun Brno Ostrava Hradec Králové

Prodej, pronájem a servis. Navrhneme optimální 
typ a sestavu, zajistíme montáž a demontáž.

Stavební výtahy, vrátky
a shozy GEDA

Prodej a pronájem. Zaměříme, navrhneme 
optimální sestavu, zajistíme montáž a demontáž.

Lešení a pojízdné věže Layher

Mobilní oplocení, shozy, ochranné a záchytné sítě 
a plachty na lešení, podpěry...

Dále dodáváme:

TONSTAV–SERVICE s.r.o. je členem Českomoravské komory lešenářů o.s.

TECHNIKA A ZAŘÍZENÍ
NEJEN PRO LEŠENÁŘE,
POKRÝVAČE A FASÁDNÍKY
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Na počátku devadesátých let se na 
českém trhu s rychlostí bouře prosadily 
stavební výtahy značky Böcker. Získaly 
si nejen respekt, ale i významný podíl 
na trhu. Tak rychlý a výrazný úspěch 
s sebou přinesl ale uspokojení, které 
u prodejců těchto výtahů zřejmě oslabilo 
hlad po dalším úspěchu. V dalších letech 
následoval sice pomalý, zato trvalý ústup 
z dobytých pozic. A tak to šlo dlouho. Ale 
v posledních dvou letech došlo k zásad-
nímu obratu. V Čechách i v Německu 
nastoupila nová generace manažerů.

O firmě, která má v Německu 
dominantní pozici

V současné době firma Böcker vyrábí 
přibližně 2.600 zařízení ročně a její roční 
obrat se pohybuje okolo 55 miliónů EUR. 
Ve výrobním programu má deset produk-
tových řad. Nejrozměrnějšími produkty 
jsou stavební výtahy a jeřáby určené na 
podvozky nákladních aut, nejprodávanější 
a tedy nejrozšířenější jsou mobilní sta-
vební výtahy převážené za osobními auty, 
k plnění speciálních manipulačních potřeb 
jsou určené výtahy pro tvorbu stavebních 
konstrukcí, zdvih osob a přesun nábytku.

V roce 2015 došlo v této firmě ke změně, 
která měla zásadní dopad jak na výrobu, 
tak na obchod. Do čela firmy nastou-
pil Alexandr Böcker, vnuk zakladatele 
společnosti a spolu s ním na pozici šéfa 
exportu nastoupil Andreas Sparrer. Udá-
losti dostaly zcela jiný spád. Do centra 
pozornosti se dostala i Česká a Sloven-
ská republika. Firma vytvořila program 
cílené a aktivní podpory prodeje svých 
produktů. Nákup stavebních výtahů 
nebyl nikdy tak výhodný, jako je právě 
v tomto období.

TopKarMoto - hlava a ruce, 
které umí pracovat

V roce 2014 se firma Böcker rozhodla 
pro výměnu svého dosavadního obchod-
ního zastoupení v ČR a SR. Vybrala si 
společnost TopKarMoto. Tato společnost, 
která se doposud věnovala především 
prodeji a servisu horských strojů - roleb 
značky PistenBully a traktorů značky 

Reform, totiž prokázala, že své práci 
rozumí. U obou těchto produktů se vy-
pracovala na pozici jedničky trhu. Navíc 
má rozsáhlé servisní zázemí.

Lidé z TopKarMoto se do svého nového 
úkolu zakousli s plnou vervou a hned bě-
hem prvního roku se jim podařilo zvýšit 
prodeje stavebních výtahů značky Böc-
ker o 240%. Největší zájem měly staveb-
ní firmy o dva typy strojů. Tím prvním byl 
Simply, středně velký stavební výtah ur-
čený k převozu za osobním vozem a pro 
instalaci ve stísněných podmínkách. Tím 
druhým byl Toplift, menší stavební výtah, 
který je možné postavit za pár minut 
téměř kdekoli a přesouvat materiál až do 
výšky třetího nebo čtvrtého patra.

Stavební výtahy, které jsou 
cenově zvýhodněné

Aby Böcker a TopKarMoto podpořily 
prodej stavebních výtahů, rozhodly se pro 
agresivní obchodní politiku. V překladu 
to znamená, že na omezený čas radikálně 
snížily cenu svých nejžádanějších produk-
tů. Simply a Toplift se tak dají pořídit až 
o třetinu levněji. TopKarMoto navíc přišlo 
i s konceptem „radosti navíc “. Ke každému 
stroji dodává navíc některý z funkčních 
doplňků nebo náhradních dílů. Je to pro 
nakupujícího zisk, který se obvykle pohy-
buje v řádu tisíců ale i desetitisíců korun.

Jaký stroj se dostává do popředí 
zájmu

Jak jsme už uvedli, až doposud byl nej-
větší zájem o stroje Simply a Toplift. Nyní 
se ale těžiště pozornosti pomalu ale jistě 
posouvá ke stroji Junior.

Důvod? Zásadně se rozšířily možnosti 
využití stroje. A to především díky novým 
přepravním košům, plošinám a klecím. 
Budete            -li chtít dopravit střešní tašky 
na střechu nebo cihly do vyšších pater, 
můžete využít klasický koš s ochranným 
zábradlím, který pojíždí po kolejnicích na 
vozíku rychlostí až 42 metrů za minutu. 
Což je opravdu rychlé. Pro transport 
oken, sádrokartonových desek nebo so-
lárních panelů využijete základní plošinu, 

kterou jednoduše přes rychlouzávěr za-
měníte za klasický přepravní koš. A když 
budete do hotové budovy stěhovat ná-
bytek, nasadíte na vozík širokou plošinu 
s regulací náklonu, tak aby při přepravě 
nábytku byla vždy ve vodorovné poloze.

Nedávno ale uvedl výrobce na trh 
i speciální přepravní klec pro přepravu 
rozměrnějších lešenářských dílů, kterou 
stavební firmy používají při stavbě lešení. 
V čem je tento stroj specifický? Přepravní 
klec má svůj vlastní pojezd po kolejnicích 
výtahu, a to má zásadní vliv na stabilitu 
výtahu. Stroj má zvýšenou odolnost vůči 
výkyvům. Má speciální úchyty na dlouhé 
trubky i drobné spojovací díly. Bezpečně 
a rychle se tak dají přepravovat malé ale 
i rozměrné lešenářské díly. Toto provede-
ní má obchodní označení Junior G. Tento 
výtah má výsuvné kolejnice, s dosahem 
podle typu od 18 do 24 m při sklonu 40 
až 70°.

Junior má podle provedení celkovou 
hmotnost od 750 do 1200 kg, což 
umožňuje jeho přepravu i za osobním 
automobilem. Kolejnice je možné i za-
lomit pomocí mechanicky nebo hydrau-
licky stavitelného lomeného dílu. To je 
výhodné zejména při dopravě materiálu 
na sedlové střechy. Zkušená obsluha jej 
na místě použití ustaví do dvaceti minut. 
K obsluze výtahu jsou zapotřebí jen dvě 
osoby. Jedna dole, která naloží náklad 
o celkové hmotnosti až 250 kg a ovládá 
pojezd koše po kolejnicích, druhá osoba 
v požadovaném místě náklad vykládá. 
Obsluhu lze jednoduše a rychle zaškolit 
a tak mají stavební výtahy často ve své 
nabídce i půjčovny stavebního nářadí.

Okno nákupní příležitosti

Je nepochybné, že se stavební výtahy 
značky Böcker opět vrátily do hry. Na 
českých stavbách se s nimi budeme po-
tkávat ještě častěji, než dnes. Pro staveb-
ní firmy je to nepochybně dobrá zpráva. 
Mohou mít produkty prémiové kvality 
za ceny, které jsou díky aktivní podpoře 
prodeje a obchodní soutěži snížené na 
minimum. Okno nákupní příležitosti je 
nyní otevřené. ▪

Co se děje na trhu 
stavebních výtahů
Kolektiv autorů TopKarMoto, s. r. o.
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