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E D I T O R I A L  
 
Vážení čtenáři a kolegové 

 
na začátku zimního období se Vám dostává do rukou 6. číslo odborného 

časopisu LEŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou lešenářů. Toto 
číslo vychází zcela mimořádně pouze v elektronické podobě. Pro tuto formu jsme se 
rozhodli po zralé úvaze vzhledem k mimořádnému pracovnímu zaneprázdnění členů 
redakční rady. 

Pro další období chceme i nadále vydávat časopis minimálně dvakrát do 
roka, a to vždy před Stavebním veletrhem Brno a Stavebním veletrhem FOR ARCH 
v Praze.   

 V 1. a 2. čísle jsem na tomto místě deklaroval nespokojenost nad nezájmem 
firem spolupracovat s týmem, který se podílí na vydávání časopisu. Ve 3. čísle jsem 
uváděl, že došlo k malinkému zlepšení. Pro 4. číslo jsme byli, vzhledem k velkému 
zájmu o vydání článku, nuceni některé příspěvky zkrátit. Při přípravě 5. čísla jsme 

opět neměli problémy s naplněním obsahu, naopak jsme museli zmenšit prostor pro inzerci. Jak dopadlo toto číslo posuďte sami. 
Jako v číslech minulých, musím i nyní napsat, že si velice vážím všech kolegů kteří, si v dnešní uspěchané době najdou 

čas, sednou si k počítači a napíší příspěvek do časopisu.  
A kam se dere česká ekonomika? Jak se zdá ze říjnových statistických údajů, problém vězí na straně domácí poptávky, 

respektive spotřeby, jež neroste už čtvrtým rokem. Maloobchodní tržby jsou nyní stále pod úrovní roku 2007 a nějakou větší 
ochotu lidí utrácet nelze s ohledem na očekávané zvýšení dolní sazby DPH od příštího roku předpokládat. A do toho  přichází 
ministr financí Miroslav Kalousek, který věští nižší růst a vyšší nezaměstnanost. Motivace domácností šetřit na horší časy tak 
bude ještě silnější a jejich ochota utrácet ještě mizernější. Navíc tentokrát nelze počítat s tím – jako se to stalo v letech 2008 a 
2009, že si lidé příchodu krize všimnou až s více než ročním odstupem. Otázkou je, zda si ministr financí kontraproduktivitu 
svých neustále opakovaných temných vizí neuvědomuje, anebo jde o palebnou přípravu na další růst daní. Vždyť pokles tempa 
hospodářského růstu o jeden procentní bod znamená ve výsledku výpadek příjmů státního rozpočtu přibližně o 17 miliard korun. 
Ty bude potřeba něčím nahradit a škrty na výdajové straně nemusejí stačit. 

Vše tedy svědčí spíše pro variantu zvýšení sazby DPH. Miroslav Kalousek se již delší dobu netají tím, že by se mu 
zamlouvalo sjednocení DPH alespoň na 19 procentech, a to nejlépe ihned, a nikoli na 17,5 procenta od roku 2013, jak se 
předpokládá nyní. 

A jaká je situace v českém sportu? V předchozích číslech jsem na tomto místě vyzdvihoval výkony Martiny Sáblíkové 
či zisk titulu našeho  národního mužstva na MS v hokeji 2010. V čísle 5 jsem psal o tom, že Česko má pro rok 2010 nejlepšího 
házenkáře na světě. Od května letošního roku jsou úspěchy českých sportovců spíše ojedinělé. Vyzdvihnout bych mohl 
fenomenální výkony tenistky Petry Kvitové, která vyhrála Wimbledon i Turnaj mistryň. Nezanedbatelné je také vítězství našich 
tenistek v prestižní soutěži družstev – FED CUP. Za zmínku stojí i bronz hokejistů na květnovém MS na Slovensku, kteří v boji o 
3.místo porazili Rusko 7 : 4, či postup fotbalové Plzně z předkola Ligy mistrů do hlavní soutěže. A fotbalová reprezentace?  Ta 
v srpnu letošního roku klesla v žebříčku FIFA na 42.místo. Před svěřence trenéra Michala Bílka se dostaly takové fotbalové 
„velmoci“ jako Nigérie, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso a Bělorusko. Jen pár bodů ztrácela Jamaika či Maďarsko. Poslední 
známé pořadí v tomto žebříčku je k 19.10., ale kdo očekával zlepšení ten se mýlil. Naši fotbalisté se dostali na 47.místo. Snad nás 
vítězství v baráži nad Černou Horou (39.) posune výše. 

Na pomyslnou sportovní desku cti jsem pro toto číslo vybral Jaroslava Kulhavého. Český biker prožil skvělou sezonu - 
vyhrál poslední čtyři závody Světového poháru horských kol a stal s náskokem 370-ti bodů celkovým vítězem. K tomu přidal titul 
mistra Evropy. V sobotu 3.9.2011 šestadvacetiletý jezdec stáje Specialized Racing ovládl i světový šampionát a na mistrovství 
světa ve švýcarském Champéry zaslouženě vyhrál. 

Na závěr Vám všem přeji nejen 
příjemné posezení nad stránkami 
nového čísla časopisu, mnoho 
úspěchů v profesní kariéře a 
osobním životě a všechno 
nejlepší v roce 2012. 

 
Zdeněk Picek   
Předseda představenstva           
ČMKL, o.s. 
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OPAKOVACÍ SEMINÁŘ PRO 
„Odborně způsobilé osoby pro DSK 1.stupně“ 

ZÁKLADNÍ KURZ PRO 
„Odborně způsobilé osoby pro DSK 1.stupně“ 

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7           Autor :       Zdeněk Picek  
tel.: 233 378 351            Fotografie :  Archiv ČMKL 
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz 

 

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s. 

 

 Komora sdružuje k 1.11.2011 78 obchodníků, 
dodavatelů dočasných stavebních konstrukcí a expertů 
z 11 krajů ČR. Mapa znázorňuje sídla členských firem 
komory. 

 S blížícím se příchodem zimy jsou zveřejňovány 
termíny kurzů a seminářů. V návaznosti na předešlé 
semináře, pořádané nepřetržitě již od roku 2004 ve 
dnech 21.11.-22.11.2011 proběhne odborný seminář 
v Ledči nad Sázavou, který je pořádaný pod záštitou 
Technické normalizační komise č.92 a ČMKL. 
Seminář má za cíl seznámit zájemce s děním kolem 
lešení a dalších dočasných stavebních konstrukcí 
z hlediska požadavků technických norem a předpisů, 
včetně jejich dopadu do praxe. Letos budou na 
programu aktuální informace z tohoto oboru, týkající 
se vzdělávání pracovníků, bezpečnosti, činnosti 
komory lešenářů na mezinárodním poli, atd. Součástí 
semináře bude též prezentace prostředků pro 
bezpečnou montáž a jejich praktická ukázka. Zmíněny 
budou rovněž problémy s aplikací „Eurokódů“ při 
navrhování lešení.  

Dne 11.11.2011 byl zahájen kurz pro 
odborně způsobilé osoby 3.stupně 
(modul A3), který probíhá v rámci 
zapojení komory do projektu „Posílení 
konkurenceschopnosti osob a 
organizací v Libereckém kraji 
podnikajících v oblasti dočasných 

stavebních konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky 
programů dalšího vzdělávání“, registrační číslo : 
CZ.1.07/3.2.01/01.0024, kde je naše sdružení 
partnerem Centra vzdělanosti Libereckého kraje.  Kurz 
je určen pro nejlepší absolventy kurzu modulu A2, 
kteří chtějí získat kvalifikaci odborně způsobilé osoby 
pro navrhování a výpočty dočasných stavebních 

konstrukcí podle požadavků NV 
č.362/2005 Sb. a evropské směrnice 
2001/45/ES. 

V lednu a únoru proběhne 
dvoutýdenní základní kurz pro 
„Odborně způsobilé osoby pro DSK 
1.stupně“ a týdenní opakovací 
seminář této odbornosti. Informace 
a přihlášky jsou ke stažení na 
stránkách komory.  

Bohužel pro nezájem odborné 
veřejnosti musel být zrušen kurz pro 
odborně způsobilé osoby 2.stupně, 
který měl být zahájen 

Mezi nosné pilíře činnosti 
představenstva komory lešenářů 

bude ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 
snaha o začlenění „Odborně způsobilých osob pro 

dočasné stavební konstrukce“ do vytvářeného systému 
dílčích kvalifikací ve smyslu Zákona č.179/2006 Sb. 

 V rámci této iniciativy je Ing.Karel Škréta 
členem sektorové rady HK ČR.Veškeré informace 
o činnosti Českomoravské komory lešenářů, o 
pořádaných kurzech a další zajímavosti získáte na 
stránkách www.komoralesenaru.cz.  

 délka 1 týden: 
23.01.‐27.01.2012 

 cena : 7.950,‐ Kč + 20% DPH 

 délka 2 týdny:  
09.01. – 13.01.2012 
06.02. – 10.02.2012 

 cena : 13.950,‐ Kč + 20% DPH 
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REFERENČNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klementinum Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajský úřad – Olomouc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staroměstská radnice ‐ Praha 

 

 

 

 

 

 

Náměstí Míru ‐ Praha 

Coleman S.I., a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín       Autor :  Jan Strakoš 

tel.:           Fotografie : Archiv firmy 
www.coleman.cz, e-mail: jan.strakos@coleman.cz 

 
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.  

 
                Co možná nevíte o konzolovém lešení FOX 

 
 
Tento typ závěsného lešení je 

možno použít na jakékoliv stavbě a 
v jakékoliv výšce díky 
vypracovanému a různorodému typu 
kotvení. Není  na překážku ani větší 
římsa, okna případně ozdobné štuky 
na fasádě.  Po postavení lešení FOX 
není nutný zábor veřejného 
prostranství, tudíž se nijakým 
způsobem neomezuje doprava pod 
stavbou a samozřejmě opadá placení 
záboru. 

Po  roční  odmlce začaly 
z kraje prázdnin opět pokračovat 
opravné a rekonstrukční práce na 
obnově kamenného ochozu kostela 
Matky Boží před Týnem – Týnský 
chrám.  
 Během uplynulých sedmi let 
se opravovaly z lešení FOX vrchní 
kamenné ochozy každé ze dvou věží 
Týnského chrámu. V letošním roce 
přišla řada na opravu kamenných 
ochozů ve střední části chrámu .  

Pro tuto etapu bylo určeno 
40běžných metrů  závěsného 
konzolového lešení FOX. Výstavba 
této etapy byla poněkud složitější než 
v minulých letech. Přední stěna , na 
kterou se umisťovaly chemické kotvy  

 
a následně lešení nebyla rovná, byly 
zde opěrné kamenné pilíře, které bylo 
nutno s lešením FOX obestavět tak, 
aby kameníci bez větších problémů 
mohli zdárně vykonávat svoji 
činnost. Taktéž výška jednotlivých 
podlah není v ideální rovině, jelikož 
se musely obcházet i kamenné reliéfy 
na stěně . Naštěstí tento výškový 
rozdíl nebyl velký a činí pouze 
celkem cca 20cm a šel bez problémů 
rozložit při výstavbě lešení. Vlastní 

podlaha lešení FOX 
musela být 
dostatečně široká, 
aby se kameníci 
mohli bez větších 

problémů 
pohybovat po 
lešení. Tím, že 
kamenný ochoz 
vystupuje z vlastní 
věže cca o 80cm, 
muselo být lešení 
vysunuto na 
maximum tj. na 
1,50 m od zdiva . 
Po takřka po celé 

délce lešení FOX je uděláno 2m 
zábradlí zakryté lešenářskou sítí. 
V místě, kde se kameníci dostávají na 
lešení je uděláno 3m zábradlí, které 
je navíc přichyceno o kamenný ochoz 
pro větší bezpečnost. I tato část 
zábradlí je samozřejmě opatřena 
lešenářskou sítí. Po celé délce lešení - 
podlaze je položena geotextílie proti 
propadu materiálu. 

 Takto „zabalené“ lešení 
FOX zaručuje maximální bezpečnost, 
jak pracovníků na lešení tak i 
pohybujících se lidí pod lešením, 
kteří si většinou ani nevšimnou, že se 
jim nad hlavami něco zajímavého 
děje.   
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DRAWBRIDGE s.r.o., Javorová 447, 252 42 Jesenice       Autor :  Eva Drahošová 

tel.: 257 741 441; fax: 257 741 441; mobil: 724 223 007      Fotografie : Archiv firmy 
www.drawbridge.cz; e-mail: e.drahosova@drawbridge.cz 

 
Vysoká pracovní úrazovost ve stavebnictví, zvláště pak závažná 
úrazovost, řadí toto odvětví k těm, kterým je třeba z hlediska 
bezpečnosti práce a technických zařízení trvale věnovat zvýšenou 
pozornost. 

 Bezpečnost práce ve stavebnictví 
 

  
Každá stavba má být navržena tak, aby byla 

při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití. Současně musí plnit i některé další základní 
požadavky, kterými jsou ochrana zdraví a bezpečnost 
při užívání. Zároveň žádná stavba nesmí ohrožovat 
zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ ze dne 30.5.2011 

Při detailnějším pohledu na řadu realizovaných 
stavebních projektů však můžeme vidět, že 
bezpečnosti na pracovišti není vždy věnována 
maximální pozornost a to je také jedním z důvodů, 
proč ČR nepatří mezi země s nízkým počtem úrazů na 
staveništích. 

Tato situace je diametrálně odlišná v zemích 
na severu Evropy, kde se na bezpečnost při výstavbě 
klade skutečně zásadní důraz a každý seriózní 
zhotovitel považuje za svou povinnost používat 
bezpečnostní technologie a výrobky, které odpovídají 

nejnovějším světovým trendům a to bez ohledu na 
jejich pořizovací hodnotu. Tato filozofie se následně 
pozitivně zobrazuje v úrazových statistikách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ ze dne 30.5.2011 
Naše firma se snaží o zavedení některého 

z renomovaných evropských výrobců inovativních 
bezpečnostních řešení na český stavební trh (výrobky 
firmy Combisafe, popř. Tammet). Technicky se jedná 
o velmi podobné produkty, které jsou certifikovány 
v souladu s požadovanými evropskými normami, 
mající dlouholetou tradici, nezpochybnitelnou kvalitu 
a prvotřídní povrchovou úpravu. 

V současnosti jsou nabízeny tři základní systémy 
dočasné ochrany staveb proti pádu předmětů: 
systém zábran z ocelových sítí (plotů) s uchycením 
„S“ (čtverec), resp. „C“ (kruh) a systém síťových 
zábran. Všechny systémy bezpečnostních plotů 
zahrnují kombinaci bezpečnostních sloupků, unikátní 

zábrany z ocelových 
sítí a řadu variabilních 
upevnění a uchycení, 
které jsou chráněny 
patenty, popřípadě 
průmyslovými vzory. 
Předmětem nabídky 
jsou dále ochranné sítě 
sloužící k zachycení 
padajících předmětů a 
nečistot a záchytné 
sítě, které jsou určeny 
k zastavení pádu osob 
a předmětů.   

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za rok 2010
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Smrtelné pracovní úrazy  v ČR za rok 2010
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S pomocí škály praktických spojení jsou nabízeny 
jednoduché a účinné pracovní plošiny pro většinu 
stavebních použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V rámci široké nabídky produktů se objevuje i 
bezpečné řešení přístupu se snadnou a rychlou 
montáží. K tomu slouží široká nabídka schodišť, 
které se dodávají v rozsahu 3 až 36 schodů a 
zajistí výšku jednoho ramene až 9 m o šířce 750 
mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšme se, že je jen otázkou krátkého času, kdy se 
s některými výše zmíněnými sofistikovanými 
systémy ochrany staveb proti pádu osob a 
předmětů setkáme i na českém stavebním trhu. 
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Harsco Infrastrukture CZ s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10      Autor :     Pavel Černý  

tel.: 272 101 572; fax.: 272 101 530        Fotografie :  Archiv autora 
www.harsco-i.cz, e-mail: harsco@harsco-i.cz 

 
Na konci roku 2007 byla společnost Harsco Infrastructure oslovena 
společností CON–SOLID s požadavkem na zpracování technického 
řešení a zajištění realizace dočasné stavební konstrukce obloukového 
železničního mostu z roku 1953.  

 Lešení u kamenného mostu „Dolní Loučky“ 
 

Rekonstrukce zahrnovala kompletní sanaci       
betonové části a opravu kamenných dílů. Postavení 
lešeňové konstrukce bylo zajímavé především svým 
umístěním do jihomoravských lesů, do údolí říčky 
Libochůvky, kterou právě tento most překlenoval a 
umožňoval průjezd rychlým elektrickým vlakům. 
Z důvodu svažitého a těžce přístupného terénu firma 
Harsco brala poptávku jako jednoznačnou výzvu. Po 
nezbytné prohlídce stavby nabídli zadavateli naši  
projektanti, koordinátoři a obchodní manažeři 
okamžité logistické řešení spolu s rozfázováním 
jednotlivých etap stavby a časovou náročnost celého 
projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č.1 – Projekt lešení ‐ pohled pole č.4 

Pro realizaci byla navržená fasádní konstrukce 
pomocí vzpěrného systému CUPLOK použitý 
v kombinaci s příhradovými prvky lešení SPRINT v 

celkovém objemu 8029 m2. V následujících několika 
týdnech vznikla projektová dokumentace.  

Obrázek č.2 – Projekt lešení – pohled ‐ pole č.6 

Projektová dokumentace byla zpracována tak,  
aby plně vyhovovala všem konstrukčním a funkčním 
požadavkům zhotovitele stavebních prací, a aby byla 
zajištěna plynulá kontinuita od vyskladnění materiálu 
přes dopravu až po požadovanou montáž. 

Na začátku roku 2008 byla zahájena montáž 
prvního z celkem deseti mostních oblouků .  

Komplikací při navrhování a při samotné 
montáži lešení bylo trvalé zakládání stavby na příkrém 
svahu a skalnatém podkladu se zvýšenou potřebou 
kotvení a ztužení celé sestavy. Obzvlášť velká 
náročnost byla kladena na koordinátory montáže. 
Postupně totiž docházelo k přestavování lešení k 
jednotlivým obloukům, které se ovšem směrem ke 
středu údolí značně zvyšovaly. Lešení u prvního 
oblouku, které nepřesáhlo výšku cca 10 metrů, bylo  
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postupně montováno po doplnění dalšího materiálu 
tak, aby konstrukce lešení u středového oblouku, jehož 
výška dosahovala 40 metrů, byla vyplněna pracovními 
podlahami pro bezpečné provádění rekonstrukce. 

 
Návoz a odvoz materiálu i provádění lešenářských 
prací často stěžovalo počasí. I drobný déšť 
znemožňoval příjezd po několik kilometrů dlouhé 
rozmoklé lesní cestě. Při realizaci projektu se museli 
lešenáři společnosti Harsco vypořádat i s nečekanými 
situacemi. Při průjezdu vlaku dostali často ránu 
elektrickým výbojem statické elektřiny. Tento proud 
není sice životu nebezpečný, ale rozhodně není 
příjemný.  

Celé dílo bylo úspěšně dokončeno v říjnu roku 
2008.  

 

Technická data : 
Délka mostu   200 m 
Počet oblouků     10 
Výška středového oblouku   40 m 
Zahájení stavby   02/2008 
Ukončení stavby  10/2008 
Objem nasazeného materiálu 8.029,00 m2 
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LAVEL MB, s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7      Autor :     Ing. Petr Veselý  

tel.: 326 723 773          Fotografie :  Archiv firmy 
www.lavel.cz, e-mail: info@lavel.cz 

 

Krátce po revolučních změnách v roce 1989 začínaly do našich zemí 
přicházet nové zahraniční firmy a nové technologie. 
 

  20 let lešení LAYHER v Čechách a na Slovensku 
 
 
Vstup na český a slovenský trh v roce 1991 

Mezi jinými a mezi prvními to byla také 
systémová lešení. Výrobce systémových lešení Layher 
- firma Wilhelm Layher GmbH CO KG z SRN byla  
jedním z těchto progresivních výrobců. Zahraniční 
firmy hledaly partnery a zákazníky . V té době i mnohé 
domácí firmy a odborníci hledaly své nové uplatnění 
v nově se tvořící „kapitalistické“ společnosti. V té 
době na jaře 1991 vznikla i spolupráce firmy ing. Petr 
Veselý (později LAVEL MB, s. r .o ) a Wilhelm 
Layher GmbH Co KG. 

Z historie lešení Layher a firmy Wilhelm Layher 
GmbH Co KG 
Firma Wilhelm Layher je rodinnou firmou s více než 
60-letou tradicí. Založena byla p. Wilhelm Layherem 
v roce 1949 a dnes její chod řídí již 3. generace rodiny 
Layher. Značka Layher se stala synonymem po celém 
světě pro svoji vysokou kvalitu, je praxí ověřeným 
systémovým lešením, svým zákazníkům poskytuje 
spolehlivé dlouhodobé partnerství. Layher vždy 
přinášel inteligentní řešení a výrobky , které usnadňují 
každodenní práci. Layher je mezinárodní zkušenou 
firmou, která je svým zákazníkům schopna pomoci 
prakticky po celém světě. Každý zákazník se tak může 
cítit jak jeden z členů „rodiny Layher “.  

V historii firmy byly některé důležité milníky, 
které je třeba zmínit. V roce 1965 byla započata 
výroba fasádního rámového lešení Layher Blitz a to 
ocelového i hliníkového. Základní konstrukční princip 
tohoto systému se zachoval dodnes a tak i ti nejstarší 
zákazníci mohli plynule využívat staré i nově 
vznikající díly. Dalším mezníkem bylo uvedení 
modulového systému Layher Allround v roce 1974. I 
tento lešenový systém je dodnes užíván a rozvíjen.  

Především vynález modulového systému 
Layher Allround byl převratný, Allround se stal velmi 
brzo nejrozšířenějším používaným lešením především 
u průmyslových staveb, v energetice, stavebnictví, ale 
i v jiných odvětvích jako např. Event systémy (tribuny, 
podia).      

Výše uvedené dva nosné systémy jsou 
navzájem z velké části kompatibilní. Postupně byly 
tyto systémy doplňovány širokou škálou příslušenství 
a později i novými kompatibilními systémy. 
Především se jedná o systémy ochrany proti 
povětrnostním vlivům.  

Již v roce 1984 Layher přišel s kazetovým 
zastřešovacím systémém. Systém příhradových 
nosníků zakrytých vlnitými plechy byl ve své době 
novinkou a otvíral zákazníkům Layhera mnoho 
nových možností využití, zajímavé výnosy  a 
samozřejmě i evidentní výhody na trhu.  

V následujících letech přišel LAYHER s 
dalšími efektivními systémy ochrany proti povětrnosti 
a proti vlivům stavby na okolí.  

V roce 1998 přišel na trh Layher Protect 
Systém. Tento systém (z plechu nebo průsvitných 
kazet) dokáže dokonale zakrýt lešení a chrání tak okolí  
před vlivy prachu, hluku a před mechanickým 
poškozením. Systém je možno použít jak na rámové 
lešení Layher Blitz tak na modulové lešení Layher 
Allround.    

V roce 1999 byl uveden do prodeje Keder 
systém. Tento systém vysoce pevných plachet 
upevněných do hliníkových ližin slouží rovněž pro 
zakrytí lešení a tím ochranu před hlukem, prachem, 
mechanickými vlivy. 

Oba uvedené konstrukční systémy jsou nejen 
praktické ale i esteticky velmi zdařilé a je možno je 
využívat i na velmi exponovaných místech. 

Všechny výše uvedené systémy jsou 
využívány i na mnoha stavbách v  České i Slovenské 
republice.    

Kromě toho Layher vždy neustále 
zdokonaloval jednotlivé díly lešení – zvyšoval jejich 
únosnost, ergonometrii, životnost, rozšiřoval možnosti 
využití, zvyšoval kvalitu používaných materiálů a to 
vše vedlo k neustálému zvyšování hodnoty značky 
Layher.  
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Zároveň jak již bylo uvedeno byla zachována 
kontinuita ve využití starých a nových dílů. 

Jak již bylo zmíněno Layher přinášel nejen 
vždy nové myšlenky, ale zároveň kladl zásadní důraz 
na kvalitu svých produktů. Veškeré výrobky Layher 
jsou neustále systematicky kontrolovány. Výrobky 
Layher jsou průběžně testovány nejen v Německu, ale 
i v mnoha zemích světa, do kterých jsou exportovány. 
Ohromný rozmach za uplynulá léta zaznamenal i 
samotný výrobní závod. Na rozdíl od většiny svých 
konkurentů, Layher vyrábí naprostou většinu své 
produkce ve vlastním závodě v Eibensbachu a 
v novém závodě v sousedním Guglingenu. Především 
v posledním desetiletí Layher investoval ohromné 
částky do strojního vybavení, do výstavby nových 
výrobních hal. Významnou investicí je dokončení 
výstavby nové vysokokapacitní zinkovny. Výše 
uvedené skutečnosti jsou pro naše zákazníky 
v Čechách a na Slovensku  zárukou perspektivy 
dlouholeté spolehlivé spolupráce a rozvoje. 

Z historie zastoupení v Čechách a na Slovensku 
Spolupráce a zastupování firmy Wilhelm Layher 
Gmbh Co KG započalo na jaře v roce 1991. Až do 
rozdělení republiky v roce 1993 působilo v Čechách i 
na Slovensku. Nově znova potom na slovenském trhu 
působí od roku 2006 sesterská firma LAVEL SK (tzn. 
letos jsme oslavili už 5. výročí obnoveného působení 
na Slovensku ). 

V roce 1996 vznikla firma LAVEL MB,  s.r.o., 
která je zastoupením Layhera pro Českou republiku. 
Naše firma se od samého začátku specializuje pouze 
na lešení a služby s ním spojené.  

Technické oddělení firmy zpracovalo a podílelo se 
na realizaci mnoha technicky náročných lešenových 
konstrukcí. Mimo jiné to byla řada konstrukcí 
v chemickém průmyslu (vysoké členité kolony, 
závěsná lešení, podpěrná lešení) , energetice (lešení 
kotlů, potrubních mostů), ve stavebnictví (především 
vysoká a členitá lešení na kostelích, závěsná lešení na 
mostech, složitá provizorní zastřešení ) a i v jiných 
odvětvích vzniklo mnoho zajímavých konstrukcí. 

S rostoucím počtem zákazníků, ale i s rostoucí 
konkurencí na trhu bylo třeba služby zákazníkům 
rozšířit a posílit. Od roku 1995 jsme začali 
s budováním půjčovny lešení. Zákazníci mají možnost 

půjčovat si nejen nejvíce používané standardní 
základní díly lešení, ale široká je i nabídka specielních 
dílů (systémy ochrany před povětrnostními vlivy, 
podia, tribuny, závěsná lešení, různé příslušenství jako 
např. konzoly, nosníky, podchozí rámy, různé typy 
spojek atd.) .  
Od roku 2000 nabízíme i vlastní dopravu. Náš vozový 
park obsahuje jak velká auta s hydraulickou rukou, tak 
menší dodávky. Doprava se stala nedílnou součástí 
dodávek lešení a ve svém výsledku přinesla zvýšení 
efektivity pro naše zákazníky. Půjčovna i doprava 
výrazně zvýšili konkurence schopnost našich 
zákazníků a přispěla k dalšímu růstu podílu Layhera na 
trhu. 

Český i slovenský trh jsou velmi liberální a tak 
je naše firma i zákazníci vystaveni permanentně široké 
konkurenci. Za této situace jsme vždy sázeli na kvalitu 
a spolehlivost lešení Layher a našim zákazníkům to 
neustále připomínáme. Kvalitu a spolehlivost lze 
zaručit kvalitním návrhem a kvalitním provedením 
montáže, ale stejně důležitá je kvalita lešení. 
Vzhledem k propracovanému systému kontroly může 
Layher kvalitu a spolehlivost zaručit. Podmínkou však 
je, že zákazníci používají pouze originální díly Layher. 
V takovém případě výrobce i prodejce (LAVEL MB, 
s.r.o.) poskytují plnou právní zodpovědnost za dodané 
lešení Layher. Obzvláště to platí, pokud naše firma 
poskytne a dodá i technické řešení lešenové 
konstrukce. Spolehlivost konstrukce při použití 
neoriginálních dílů (kopií) však nemůže ani výrobce 
ani prodejce zaručit. Kromě toho dodavatelé kopií 
obvykle nejsou schopni zajistit dostatečný servis a 
nezbytnou technickou podporu svých zákazníků.  

Drtivá většina uživatelů lešení Layher si je této 
skutečnosti vědoma, používá pouze originální díly 
Layher a my si toho velmi ceníme. I tyto skutečnosti 
jsou součástí historie Layhera v  Čechách a na 
Slovensku. 

Layher na českém a slovenském trhu 
Spolehlivý dodavatel výrobce vysoce kvalitního lešení 
firma Wilhelm Layher GmbH, dlouhodobě budované a 
zajištěné profesionální služby zákazníkům a to 
počínaje rychlými spolehlivým dodávkami a doplněné 
kompletním servisem – to jsou hlavní důvody, proč 
Layher za uplynulých 20 let získal na českém i 
slovenském lešenovém trhu vedoucí místo. 
Stejně důležití pro pozici Layhera na českém a 
slovenském  trhu jsou naši zákazníci. Můžeme být 
právem hrdi na pracovitost, odborné a organizační 
schopnosti našich zákazníků,kteří realizují denně 
stovky nejrůznějších projektů a proto obrovský dík 
patří především jim !! 

To vše je příslibem pro další úspěšné působení 
Layhera v Česku a na Slovensku .  
 
 
 

Ing.Petr Veselý, jednatel 
 LAVEL MB,  s.r.o.; LAVEL SK  s.r.o. 
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Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7     Autor :     Zdeněk Picek 

tel.: 233 378 351          Fotografie :  Archiv ČMKL 
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz 

 
V rámci projektu „Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací 
v Libereckém kraji podnikajících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí ...“ 
proběhla dne 3.11.2011 konference. 

  
                Konference v Jablonci nad Nisou 

 

Cílem konference, která se konala 
v jabloneckém hotelu Merkur, bylo představit odborné 
veřejnosti činnosti prováděné v rámci projektu : 
„Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací 
v Libereckém kraji podnikajících v oblasti dočasných 
stavebních konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky 
programů dalšího vzdělávání“,  
reg.č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024. 

Začátek konference byl poznamenán informací 
o náhlém a podezřele  rychlém odvolání ředitele 
Centra vzdělanosti, krajské příspěvkové organizace 
RNDr. Roberta Gamby, jehož Rada Libereckého kraje 
odvolala dne 1. listopadu 2011 v odpoledních 
hodinách. Za tímto odvoláním dle mého názoru nelze 
hledat pracovní či jiná jeho selhání v řízení organizace, 
ale osobní zájmy Bc. Radka Cikla (ČSSD, Náměstek 
hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu), jelikož pan Gamba je uznávaným 
odborníkem v oblasti dalšího vzdělávání daleko za 
hranicemi Libereckého kraje. 

Konference se zúčastnila čtyřčlenná  delegace 
Krajského úřadu Libereckého kraje – Bc.Michal 
Hnízdo z odboru školství, Ing.Jana Ledecká, 
Bc.Martina Sochorová a Bc.Lucie Maredová z odboru 

regionálního rozvoje a evropských projektů. Za Svaz 
pracovníků ve stavebnictví (SPS) se zúčastnil pan 
František Fiala, Hospodářskou komoru ČR zastupoval 
Ing.Oskar Mužíček – ředitel OHK v Jablonci nad 
Nisou, za VÚBP v.v.i. byli přítomni Ing.Karel Škréta a 
Ing.Marie Bukovská. Střední škola strojní, stavební a 
dopravní Liberec II byla zastoupena jejím ředitelem 
Ing.Tomášem Princem. Centrum vzdělanosti bylo 
zastoupené odvolaným ředitelem RNDr.Robertem 
Gambou, manažerkou projektu Monikou Obajdinovou 
a finanční manažerkou projektu Radkou Vodičkovou. 
Za Českomoravskou komoru lešenářů se za 
předsednický stůl posadil Zdeněk Picek.  

Konferenci na základě nových skutečností 
v personální oblasti uvnitř CVLK zahájila paní 
Monika Obajdinová, která následně představila 

projekt. Po úvodních ceremoniích se slova ujal Ing. 
Karel Škréta, který přítomné seznámil s nepřehlednou 
situací v  legislativních požadavcích na vzdělávání 
v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. Po 
následné přestávce a skromném občerstvení Zdeněk 
Picek představil vzdělávací moduly projektu, seznámil 
přítomné s již proběhnuvšími kurzy a s úkoly, které 
celý tvůrčí tým čekají do konce projektu tj. do 
30.4.2012. 

Závěr konference patřil diskuzi na téma 
vzdělávání a bezpečnost na stavbě. V diskuzi prokázali 
svou fundovanost k daným tématům přítomní pánové 
Fiala a Mužíček. 
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Obrázek 2

Obrázek 3

PKL servis s.r.o.          Autor :     Ing.Petr Veverka 

tel.: 233 378 351, 602 309 325, 720 203 495       Fotografie :  Archiv firmy 
www.pklservis.cz, e-mail: info@pklservis.cz 

 
Zavěšené lešení LAYHER se objevilo při rekonstrukci mostu na stavbě 
„R6 Nové Sedlo – Sokolov“. 
 
 
 
                           Zavěšené lešení pod mostní konstrukcí 
 
 
 

V dubnu roku 2011 byly zahájeny konečné 
úpravy na mostě přes řeku Ohři u obce Staré Sedlo. Při 
vysouvání hlavních ocelových nosníků mostní 
konstrukce došlo na několika místech k poškození 
povrchu dolních pásnic. Na pokyn investora bylo 
nařízeno je opravit a zkontrolovat. Jako nejlepší řešení 
byl zvolen systém zavěšeného lešení ve 3 polích 
najednou s postupnou přestavbou. 

Náročná byla koordinace termínů k provedení 
montáží a následných přestaveb. Z časových důvodů 
byl zvolen postup letmé montáže konstrukce lešení 
(obr.1).  

 

 

Pro zavěšenou konstrukci lešení byl zvolen typ 
lešení Layher Allround v kombinaci s příhradovými 
nosníky a RURO podlahami. Na základě návrhu týmu 
specialistů a následného statického výpočtu Ing. 
Svatopluka Vlasáka byla předložena varianta 
konstrukce s různou délkou polí tak, aby byla pokryta 
celá plocha podhledu pole mostu (obr.2). 
 
Návrh konstrukce byl relativně jednoduchý : 

Na nosnou konstrukci mostu mezi hlavní „I“ 
profily budou v příčném směru mostu na speciální 
roznášecí a ochranné podložky usazeny ocelové trubky 
48,3 mm s tloušťkou stěny 4 mm. Na tyto příčníky 
budou pomocí pevných objímkových spojek 
namontována táhla z podélníků Layher Allround délky 
2,57 m (obr.3 a 4).Na tyto závěsy se následně  připevní  

 

 
 

příhradové nosníky. Výhodou táhel z podélníků je, že 
navařené klínové hlavy na koncích zajišťují bezpečné 
osazení objímkových spojek a vylučují proklouznutí 
spojů. Maximální vzdálenost táhel byla stanovena 
statickým výpočtem pro zatížení 1,50 kN/ m2 na 4,8 m. 
Na upevněné příhradové nosníky budou uloženy 
speciální ocelové RURO-podlahy. Spodní pásnice PN 
budou provázány a v každém 4 poli bude montováno 
vodorovné ztužení. Na vnějších stranách zavěšeného 
lešení  bylo navrženo dvoutyčové zábradlí z AR 
sloupků 1,0m a podélníků Layher Allround. 
Zábradelní sloupky budou uchyceny na příhradové 
nosníky pomocí nástavce s polospojkou.  

  

 

Obrázek 1
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     Obrázek 4

     Obrázek 4

Obrázek 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh řešení byl sice poměrně jednoduchý, ale 

vyskytlo se několik zásadních problémů pro vlastní 
provádění. 

Nejprve bylo potřeba navrhnout 
kompletní řešení pro bezpečnost 
pracovníků při montáži. Konstrukce se 
montovala ve výšce od 20 m do 50 m. 
Byl zvolen systém osobního 
zabezpečení, který se běžně používá při 
montážních pracích v průmyslu. Každý 
pracovník byl vybaven bezpečnostním 
zachycovacím postrojem s  možností 
upevnění zachycovacích prostředků 
v jeho přední i zadní části v souladu s  
ČSN EN 361 v kombinaci s lanem se 
zkracovačem. Jako druhý jistící 
prostředek bylo zvoleno zachycovací 
lano vybavené tlumičem pádu 
schopným zaručit zachycení pracovníka 
bez toho, že by mu způsobil fyzickou 
újmu. 

Dále bylo bezpodmínečně nutné technicky vyřešit 
založení 1. pole pod krajem mostu, aby následně bylo 
možné osadit příčné trubky a poté zavěsit táhla. Po 
zkušenostech z jiných akcí byl zvolen systém 
pojízdného lešení s bočním vysunutím a vertikálním 
vyvěšením s vysunutou konzolou pod mostovku 
(obr.5). Z tohoto lešení bylo založeno krajní pole a 
dále potom letmou montáží byly montovány ostatní 
pole. 

Při letmé montáži se opět skvěle osvědčily 
montážní lávky Layher s délkou 7,10 m (viz obr.1). 
Tyto lávky se používají již řadu let pro předmontáž 
závěsů a tímto způsobem je zajištěna rychlost i 
bezpečnost montážních prací. 

Vlastní kompletace sestavy byla již poměrně 
jednoduchá. Všechny mezery vzniklé v podlaze při 
osazení táhel byly zaklopeny sbíjenými podlahovými 
dílci a tyto dílce zajištěny proti posunutí. Kolem 
plošiny bylo osazeno dvoutyčové zábradlí se zarážkou 
u podlahy. Jako sestup na zavěšenou konstrukci bylo 
použito upravené pojízdné lešení s bočním vysunutím  

 

 
 
a vertikálním vyvěšením, jehož vyvěšená část se pevně 
uchytila ke konstrukci lešení pod mostovkou (obr.5). 

Veškeré části této konstrukce byly podrobeny 
detailnímu výpočtu a celý výpočet byl doplněn 
výstupy z výpočtového programu FIN 10. Celá 
konstrukce byla též posouzena na zatížení větrem. 

Po provedení projektové a výpočtové fáze 
dodávky byly zahájeny přípravné práce pro vlastní 
montáž. Montážní práce prováděla skupina speciálně 
vyškolených lešenářů, kteří již měli s podobnými 
konstrukcemi velké zkušenosti. Všichni pracovníci 
byli při montáži a demontáži jištěni. 
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Lešeňový systém Layher Allround není jen prostorové a průmyslové 
lešení. 
 
 

                              Bezpečné schodiště pro veřejnost 
 
 

Jak jsme již v minulosti mohli vidět, tak toto 
lešení má opravdu široké uplatnění. Z tohoto systému 
se nemontují jen standardní sestavy, ale také speciální 
zavěšené konstrukce, které často vídáme na mostech, 
dále tribuny, pódia, výstupové věže atd.  

Z lešení LAYHER ALLROUND 
za použití standardních prvků 
postavíme též schodišťovou věž 
splňující ustanovení příslušných 
norem. Jediným prvkem, který 
budeme potřebovat nad rámec 
standardních je AR-schodišťový 
příčník. Takovouto schodišťovou 
věž využije každá velká stavby, 
kde je potřeba komfortně 
vystoupat do výšky, nebo naopak 
je potřeba se dostat do hloubky 
(jímky, hluboké výkopy apod.).  

 Tam, kde se dvouprvková ochrana volného 
okraje podlahy jaká je standardně užívaná na stavbách, 
jeví jako nedostatečná, nasazuje systém LAYHER 
speciální zábradelní dílce. Horní hrana těchto dílců je 
ve výšce 1,10 m a jejich konstrukční uspořádání 
zamezí propadnutí i malého dítěte. 

Využití takto vybavených schodišťových 
konstrukcí je zejména při velkých sportovních a 
kulturních akcích, na veřejných místech apod. Tyto 
profi konstrukce jsme mohli vidět třeba na fotbalovém 
EURU v roce 2008. 

I v České republice nachází schodišťový 
systém LAYHER ALLROUD široké uplatnění. 
V minulých číslech prezentovala např. firma PKL 
servis s.r.o. schodiště využívaná při MS v klasickém 

lyžování v Liberci nebo na MS v Cyklokrosu 
v Táboře.  

Vždyť i Barack Obama se svou manželkou 
Michelle na Hradčanském náměstí byl vidět díky 
pódiu z Layheru, na které vystoupal díky AR-
schodišťovému příčníku.  

Lešení Layher Allround výborně posloužilo 
jako dočasné a evakuační schodiště pro veřejnost při 
letošní přestavbě domova důchodců v Praze-Krči. Lidé 

žijící v tomto domově měli v případě požáru možnost 
rychlé a pohodlné evakuace.  

Toto lešení o půdorysu 6,70 x 4,30 m  a výšce 
10,50 m je jedno z mnoha typizovaných sestav, které 
firma Layher nabízí. Zhotovitelem představované 
konstrukce byla zkušená firma Everest servis s.r.o.  

Schodiště bylo navrženo a smontováno tak, 
aby vyhovovalo všem bezpečnostním požadavkům. 
Bylo zde tudíž instalováno speciální zábradlí.  

Montáž schodiště proběhla  velice rychle díky 
známému klínovému systému Layher Allround, který 
se již mnohokrát osvědčil. 
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V minulém čísle jsme přinesli 1.díl o kotvení dočasných stavebních 
konstrukcí, na který bychom chtěli tímto článkem navázat. 
 
 

                       Kotvení dočasných stavebních konstrukcí II 
 

V minulém čísle došlo z nedostatku místa na 
stránce k oříznutí obrázků, proto je pro přehlednost 
opakovaně uvádím v původní velikosti. 

Staticky zcela nesprávné je pro lešenáře 
„pohodlné“ kotvení mimo styčníky je na obr.1.  

Provedení na obr.2 je poněkud staticky 
výhodnější, ale nepřípustně snižuje podchozí výšku 
patra lešení.  

Někdy se ovšem kotvení mimo styčníky 
neubráníme, pokud lze kotvit například pouze po 
výškových úrovních cca 3 m. V tomto případě musíme 
vzít v úvahu velikost kotevních sil a podle toho 
kotvení konstrukce řešit. Nejhorší to bude u lešení 
zakrytých plachtou, kde je velikost kotevních sil 
značná a proto se standardně kotví lešení v každém 
patře. Při kotvení po 3 m výšky budou kotevní síly 
ještě o polovinu větší a každé druhé kotvení bude 
v polovině patra. V tomto případě doporučuji zdvojit 
vnitřní sloupek a krátkou kotvu připevnit k oběma 
sloupkům. Jak může silný vítr (snad 160 km/h) u 
lešení zakrytého plachtou deformovat rámy při kotvení 
mimo styčník o pouhých 0,5 m je patrné z obr. 3.  

Také dobré kotvení může být znehodnoceno, 
pokud není kotevní otvor vyvrtán kolmo, ale ve 
sklonu, zřejmě pracovníkem malé postavy (viz obr.4). 

V nových schváleních fasádních dílcových 
lešení jsou zahrnuty další požadavky na zajištění od 
nadzdvihujících sil větru.  
 

Obr.1 

Obr.2 

Obr.3 
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Obr.4  

Nejvyšší úrovně lešení až do následující kotvené 
úrovně pod nejvyšší kotvenou úrovní je nutné pevně 
připevnit, např. pomocí kolíků u staveb se sklonem 
střechy ≤ 20° (viz obr. 5) a u staveb s vnitřními rohy 
(viz obr. 6).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6  
 

ČSN 7308101 „LEŠENÍ. Společná ustanovení“ 
v čl. 8.2 stanovuje, že: „Lešení se smí používat pouze 
k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, 
předáno a převzato do provozu. Při změněném 
způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek 
snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se 
konstrukce lešení musí z uvedených hledisek posoudit 
a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.“ Jak 
může skončit fasádní lešení dodatečně zaplachtované 
bez respektování tohoto požadavku vidíme na obr. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.7  
 
Často se setkávám i u zkušených lešenářů se 

zastaralým názorem, že kotevní síla na zkoušečce má 
být ± 2 kN. To je původně ve staré ČSN 73 8107 
udávaná hodnota pro nezakrytá trubková lešení. Že při 
nových výpočtech, které uvažují více možností stavu 
fasády a případného zakrytí lešení je vše jinak, 
demonstrují následující tabulky kotevních sil typových 
trubkových fasádních lešení. 

Uvažováno je se standardním kotvením, tj. 
kotveny musí být všechny krajní sloupky (u řadových 
lešení nárožních první sloupek od nároží objektu) a 
nejméně každý druhý mezilehlý sloupek u lešení 
nezakrytých, každý sloupek u lešení zakrytých. 
Vzdálenost jednotlivých kotvení po výšce nesmí být 
větší než 4,0 m (nad terénem 4,2 m, zřizuje-li se pod 
lešením podchod), popř. 2,0 m (2,2 m). 

Uváděné hodnoty jsou návrhové a podle článku 
4.5.4 ČSN 73 8101:2005 „LEŠENÍ. Společná 
ustanovení“ je pro stanovení zkušebních hodnot nutné 
je zvýšit o 20% (vynásobit součinitelem 1,2). 
 
Popis k obrázkům : 

Obr.1 Nevhodné kotvení 
Obr.2 Nesprávné umístění kotvy 
Obr.3 Deformace zaplachtovaného lešení 
Obr.4 Nesprávně (šikmo) vrtané kotevní otvory 
Obr.5 Příklad zajištění sloupků u staveb se sklonem 

střechy < 20o  
Obr.6 Příklad zajištění sloupků u staveb s vnitřními 

rohy 
Obr.7 Havárie špatně kotveného zaplachtovaného 

lešení 
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šířka x délka pole 
TYP F1 (1,25 m x 2,55 m) 
TYP F3 (1,55 m x 2,55 m) 

lešení nezakryté lešení zakryté sítí 

uzavřená fasáda otevřená fasáda*) uzavřená fasáda otevřená fasáda*) 

F  F ll F F ll F F ll F F ll 

 kotvení po výšce 4,0 m 1,37 0,70 4,12 2,80 2,95 0,41 8,20 1,15 
 kotvení po výšce 2,0 m - - - - - - 4,10 0,58 

 

šířka x délka pole 
TYP F2 (1,25 m x 2,05m) 
TYP F4 (1,55 m x 2,05m) 

lešení nezakryté lešení zakryté sítí 
uzavřená fasáda otevřená fasáda*) uzavřená fasáda otevřená fasáda* 

F F ll F F ll F F ll F F ll 

kotvení po výšce 4,0 m 1,07 0,65 3,21 2,59 2,64 0,46 6,60 1,15 
kotvení po výšce 2,0 m - - - - - - 3,30 0,58 

 

šířka x délka pole 
TYP F1 (1,25 m x 2,55 m) 
TYP F3 (1,55 m x 2,55 m) 

lešení zakryté plachtou 

uzavřená fasáda otevřená fasáda*)

pouze sání **) tlak i sání ***) tlak i sání ***)

F F ll F F ll F F ll 

 kotvení po výšce 2,0 m 5,47 0,26- 6,95 0,32 10,39 0,51 

 

šířka x délka pole 
TYP F2 (1,25 m x 2,05 m) 
TYP F4 (1,55 m x 2,55 m) 

lešení zakryté plachtou 

uzavřená fasáda otevřená fasáda*)

pouze sání**) tlak i sání ***) tlak i sání ***)

F F ll F F ll F F ll 

 kotvení po výšce 2,0 m 4,40 0,26- 5,50 0,32 7,70 0,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukázky toho, že i ve světě se potýkají s nedostatky v kotvení dočasných stavebních konstrukcí. 

Poznámky k tabulkám: 

*)   uvažováno, že 60% plochy fasády tvoří otvory 
**)  lešení je zakryto včetně mezer až k fasádě  
***)  zakryto jen lešení 

2418 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2419 



 

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7     Autor :     Zdeněk Picek 

tel.: 233 378 351          Fotografie :  Archiv autora 
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz 

 
Ve dnech 20.-21.10.2011 se konalo v Rotterdamu (NL) v Hotelu Edena 
zasedání UEG. Českomoravskou komoru lešenářů na jednání zastupovali 
Ing.Karel Škréta a Dr.Ing.Jakub Dolejš 
 

               VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UEG 
 
 
Program jednání 
20.10.2011 
1. Příjezd účastníků, ubytování; 
2. Neformální setkání; 
21.10.2011 
  9:00 – 11:00 Zasedání skupiny pro ekonomiku a 

právo 
11:00 – 11:15 přestávka na kávu 
11:15 – 13:15 Zasedání skupiny pro techniku 
13:30 – 14:30 přestávka na oběd 
15:00 – 17:30 Valné shromáždění 
18:30 – 21:00 Společná večeře 

Evropská unie lešenářských organizací (UEG) 
sdružuje lešenářské organizace z šesti zemí – Česká 
republika, Nizozemsko, Německo, Polsko, Spojené 
království a Švýcarsko, v letošním roce bylo přijato 
Norsko a jako pozorovatel se zúčastnil se zástupce 
Finska. 

Členy UEG jsou 
reprezentanti 

jednotlivých zemí, 
zástupci národních 
svazů, komor 
apod., zatím se 
neuvažuje, že by 
byly přijímány 
jednotlivé firmy 
z členských zemí. 
V rámci hlasování 
je pak uplatňována 

zásada „jeden stát – jeden hlas“. 

Společným zájmem členských zemí je přispívat 
ke sjednocení technických a právních požadavků na 
dočasné stavební konstrukce v EU. Nedílnou součástí 
je rovněž problematika vzdělávání. K těmto tématům 
bylo zaměřeno i letošní jednání v Rotterdamu. 

Dne 20.října proběhlo pouze krátké setkání 
členů UEG a po té se sešlo rovněž prezidium UEG.  

V průběhu dne 21. 10. 2011 potom proběhlo 
setkání obou odborných skupin a rovněž valné 
shromáždění. V úvodu pozdravil přítomné president 
UEG, pan Jacek Bińkowski, nyní již bývalý generální 
sekretář, pan Lothar Bünder (DE) a paní Sabrina Luther 
(DE), která pana Bündera nově nahradila.  

Přítomní ze všech delegací se představili, včetně 
nových potenciálních členů z Norska a Finska. 

Po ukončení jednání pracovních skupin dne 
21.října bylo zahájeno v 15.00 hod. Valné 
shromáždění UEG. Úvodem promluvil prezident pan 
Jacek Bińkowski. 
 Byl schválen protokol z minulého valného 
shromáždění, které se konalo v listopadu 2010 
v Londýně. Pan Jacek Bińkowski dále informoval 
přítomné o činnosti prezidia v minulém období. Uvedl, 
že se prezidium mimo jiné soustředilo na rozšíření 
počtu členů UEG. Přítomní schválili přijetí nového 
člena UEG norského lešenářského svazu 
„Stillasentreprenorenes Forening (SEF) k 1. říjnu 
2011. 
 Pan Lothar Bünder informoval, že vydavatelství  
„Bernheine Medien KG“, které vydávalo časopis 
Scaffolder, ukončilo svou činnost. Zůstává u něj dluh 
10 tis. EUR, který bude vymáhán. 
  Bylo schváleno roční vyúčtování za rok 2010 a 
zpráva o hospodaření v roce 2011. Zprávu pokladního 
revizora přečetl pan J.H.A. Doeschate (NL). 
 Byli potvrzeni členové prezidia, novou generální 
sekretářkou se stala po panu Bünderovi paní Sabina 
Luther (DE). 
 Proběhla diskuse k rozpočtu na rok 2012. V této 
souvislosti upozornili zástupci ČR, že nemohou 
garantovat očekávaný příspěvek 5000 EUR za ČMKL 
v roce 2012. Pan Doeschate (NL) kritizoval zvyšující 
se náklady na administrativu. Podle názoru pana 
Bündera (DE) je i při snížení příjmů o 5000 EUR 
možno udržet rozpočet v roce 2012 vyrovnaný – 
pokud se podaří vymoci dluh od „Bernheine Medien 
KG“.  Pan Josef Teupe (DE) za Gütesschutzverband 
Stahlgerüstbau e. V. informoval přítomné, že pokud 
nebudou náklady na rok 2012 plně pokryty, je jeho 
organizace v příštím roce ochotna dorovnat potřebnou 
částku. Poté byl rozpočet na rok 2012 schválen. 
 Za pokladní revizory byli navrženi a následně 
zvoleni: J.H.A. Doeschate (NL),  Karel Škréta (CZ), 
Hans Gertsch (CH). 
 Stále trvá zájem o nové členy. Posílit by měla 
spolupráce s CEN/TC 53. Činnost by se měla opírat o 
praktické potřeby. Hlavní těžiště práce musí být 
v pracovních skupinách. Jejich členové musí být 
aktivní a pracovat průběžně. 
 Byl odsouhlasen termín příštího zasedání 
28.listopadu 2012. Předpokládané místo setkání bude 
Švýcarsko. 
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Dočasná stavební konstrukce již dávno není již dávno není jenom lešení na 
stavbě. Jak jsme již několikrát publikovali lešení je z oblibou využívané pro 
různé sportovní a kulturní akce. 
 

               NE VŽDY SE AKCE VYDAŘÍ PODLE PLÁNU 
 
 
 

Ne vždy se pořádání koncertu či festivalu 
vydaří podle plánu. V nejednom případě dochází i 
k neštěstím, při kterých bohužel umírají lidé. 

V roce 2009 musela Madonna kvůli 
zřícení připravovaného pódia zrušit svůj koncert 
ve francouzské Marseille. Na tamním stadionu 
Vélodrome se část stage zřítila na techniky, kteří 
pracovali na jeho přípravě.  

Jeden z nich byl na místě mrtev, dva velice 
vážně zraněni. Jeden ze zraněných poté svým 
zraněním v nemocnici podlehl. Dalších osm lidí 
zůstalo v nemocnici delší čas a 36 lidí bylo 
hospitalizováno s lehčím zraněním. 

Téměř ve stejnou dobu se stala nehoda u 
našich východních sousedů.  

Slovenský festival Pohoda měl roku 2009 
do pohody určitě daleko. Jeden ze stanů se 
v prudké bouři roztrhl a usmrtil teprve 

devětadvacetiletého muže. Druhá oběť (19-ti létá 
Nikola) zesnula tři měsíce po festivalu v 
nemocnici.  

Organizátoři festivalu ve své tiskové 
zprávě uvedli 55 zraněných. Michal Kaščák, 
organizátor Pohody, mluvil půl hodiny před 
nešťastným momentem o tom, že program 
festivalu na tři hodiny přeruší. Proč tak neučinil 
zůstává tajemstvím. 

Kanadský Bluesfest měl letos v červenci 
také na svědomí osm zraněných návštěvníků. 
Zranění jednoho z nich byla velmi vážná. Bouře 
strhla pódium při koncertu skupiny Cheap Trick, z 
kapely nebyl zraněn nikdo. Festival byl založen 
roku 1994 a od té doby se řadí mezi jedny 
z největších v Severní Americe. 

 Na sobotní večer 13.8.2011 na festivalu v 
Indiana State Fair v Indianapolis návštěvníci 
hned tak nezapomenou. Těsně před vystoupením 
amerického country dua Sugarland se přímo před 
jejich zraky zřítilo pódium. Pád mohutné ocelové 
konstrukce s osvětlovací a ozvučovací technikou 
si vyžádal čtyři na místě mrtvé a více než čtyřicet 
zraněných. Další tři oběti zemřeli v nemocnici. Ve 
chvíli, kdy se pódium sesouvalo k zemi, pod ním 
stálo 12 tisíc fanoušků. Příčinou tragické nehody, 
která se stala kolem deváté hodiny tamějšího času, 
byl vítr o rychlosti 96 – 112 km/hod. "Bylo to to 
nejhorší, co jsem kdy viděl. Nebe zčernalo, hřmělo 
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a blýskalo se. Jako by najednou odnikud přišel 
hurikán," prozradil jeden z přihlížejících BBC.  

"Pódium se naklonilo napravo a spadlo. 
Jako by to bylo slow motion. Všichni začali 
panikařit a nejhorší na tom bylo vědět, že někde 
pod tím jsou lidé," dodal na závěr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na jednom z nejvýznamnějších festivalů 
v Belgii Pukkelpop se o necelý týden později 
vlivem silné vichřice zřítilo hned několik pódií. 
Pět lidí zemřelo a asi stovka byla zraněných.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třídenního festivalu ve městě Hasselt 50 
kilometrů od Bruselu se podle organizátorů 
účastnilo asi 60 tisíc lidí. Ačkoliv během čtvrtka 
18.8 bylo v místě slunečno, okolo 18.hodiny se 
strhla bouře trvající pouze asi deset minut, ale 
strhla dvě pódia, kovové konstrukce obřích 
obrazovek a stanů festivalu Pukkelpop. Jedno 
z pódií spadlo na diváky a v místě vypukla na čas 
panika. Akce byla ihned pozastavena a následně 
zrušena. Během deseti minut byl festivalový areál 
zcela zničen. Zřítilo se několik stageí, na některé 
spadly části polámaných stromů.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Nebe úplně zčernalo a najednou se 
roztrhlo. Padaly víc než centimetrové kroupy, 
mám všude modřiny. Zvedl se mimořádně prudký 
vítr, stromy se kácely. Všichni začali utíkat. Bylo 
to strašné," řekla listu Le Soir jedna účastnice 
festivalu. I ostatní popisovali, že to vypadalo jako 
konec světa.  Akce byla ihned pozastavena a 
následně zrušena. 
 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že 
při přípravě konstrukcí pro podobné akce, bychom 
neměli zapomenout na ustanovení norem pro 
dočasné stavební konstrukce.  
 Pro osvěžení paměti cituji čl.4.5.1. normy 
73 8101 : „Konstrukce každého lešení musí být 
navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově 
tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, proti překlopení a proti posunutí.“ 
 Dalším bodem, který stojí za zmínku je 
bod 5.1. výše citované normy, který uvádí : 
„Konstrukce každého lešení musí být technicky 
dokumentována. Technická dokumentace musí být 
podle charakteru konstrukce zpracována v 
takovém rozsahu a do takové hloubky, aby 
spolehlivě: 
a) prokázala požadované vlastnosti konstrukce 
lešení po stránce statické, funkční a pracovní 
bezpečnosti; 
b) umožnila bezpečné provedení konstrukce lešení  
bezpečné používání a údržbu lešení.“ 
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Výše uvedený článek zmiňuje, cituji : 
„Pokud konstrukční uspořádání i ostatní potřebné 
technické údaje lešení zcela jasně (popis, výkres 
apod.) vyplývají z technických norem, typových 
nebo obdobných výrobních podkladů, považují se 
tyto podklady za technickou dokumentaci.“ Ze 
znění normy tedy jasně vyplývá, že v případě 
návrhu konstrukce stage, na které je většinou 
zavěšená střecha, musíme mít zpracován statický 
výpočet v souladu s dokumentací výrobce 
příslušného typu lešení a příslušnými normami. 
ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení; 
ČSN 73 8102      Pojízdná a volně stojící lešení; 
ČSN EN 12811   Dočasné stavební konstrukce; 
ČSN EN 12810   Fasádní dílcová lešení; 
ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí; 
ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 

V zimním období tj. od 1.11. do 31.3. 
pokud není zajištěno odklízení sněhu, bychom 
měli brát v úvahu ještě normy : 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem 
ČSN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou. 
 Při přípravě akcí obdobného charakteru 
nesmíme zapomenout též na možná selhání 
pořadatelů a v mnoha případech na těžko 
ovladatelný a alkoholem posilněný dav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 Na obrázku je stage a pódium ze systému 
LAYHER. Záměr pořadatele festivalu 
VOTVÍRÁK 2009 byl, že pódium bude sloužit 
pro vystupující umělce. Na dalším obrázku 
můžeme sledovat jak se situace v průběhu akce 
vymkla pořadatelům kontrole. 
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