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EDITORIAL
Vážené čtenářky a čtenáři, kolegové
na konci roku 2015 se Vám dostává do rukou 10. číslo odborného časopisu
LEŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou lešenářů. Toto číslo
opět vychází v tištěné formě. V dalším období chce představenstvo komory vydávat časopis minimálně dvakrát do roka.
V předchozích číslech jsem na tomto místě deklaroval nespokojenost nad nezájmem členských firem spolupracovat s týmem, který se podílí na vydávání časopisu.
Situace je v tomto ohledu v podstatě neměnná, jelikož okruh přispěvovatelů se příliš
nemění. Tímto Vás vyzývám ke spolupráci. Svůj příspěvek můžete zaslat kdykoliv.
Již teď se připravuje vydání časopisu s pořadovým číslem 11., jehož vydání se předpokládá v dubnu roku 2016.

Nezapomeňte se přihlásit na připravované kurzy.
Místo konání: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, Praha 10

Každý účastník obdrží při zahájení kurzu nově vydanou publikaci „Lešení v zrcadle norem“, která shrnuje současný rozvoj
lešenářských technologií a jejich reflexi v národních i evropských normách. Práce se zabývá historií lešení, prvkovými a dílcovými systémy, řadovými i volně stojícími konstrukcemi.

Na závěr Vám chtěl popřát nejen příjemné posezení nad stránkami nového čísla časopisu, ale hlavně mnoho úspěchů v profesní kariéře a osobním životě v roce 2016.

Zdeněk Picek
předseda představenstva ČMKL, z.s.
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Lešení pro Rekostrukci mostu v km 67,615 Krnsko
trati Praha - Turnov

Stavba :		
Rekonstrukce mostu v km 67,615 Krnsko trati Praha - Turnov
Provádějící firma : PROVE Servis s.r.o.
V dubnu 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na lešení pro
akci „Rekonstrukce mostu v km 67,615 Krnsko trati Praha
– Turnov“. Díky technickému řešení a odpovídající ceně zvítězila naše firma. Požadavkem objednatele bylo postupně
vybudovat konstrukci lešení ve 3 etapách na 3 obloucích železničního mostu včetně zasíťování a dodávky osobo-nákladního výtahu GEDA 500 Z/ZP.
Hlavním problémem bylo kopírovat lešením tvar mostu,
který je obloukový a půdorysně i výškově se k pilířům rozšiřuje. Požadavkem investora bylo vytvořit pracovní podlahy ke
všem plochám mostní konstrukce. Dalším požadavkem investora bylo zajistit provoz na komunikacích pod mostními
oblouky.
Pro konstrukci lešení byl zvolen typ lešení Layher Allround
v kombinaci s příhradovými nosníky Layher. Na základě návrhu a následného statického výpočtu ing. Svatopluka Vlasáka byla předložena varianta prostorové konstrukce pod
obloukem s fasádami u pilířů i na bocích mostu . Jelikož požadavek zadavatele byl, aby byly bez jakýchkoli omezení přístupné všechny plochy mostu, bylo nutné zvolit různé délky
polí. Po zvážení technických možností byla zvolena varianta
kombinace polí 1,57 m + 2,07 m + 2,57 m + 3,07 m. Pro konstrukci fasádního lešení u pilířů byla zvolena šířka 1,09 m,
ostatní fasády byly navrženy v šířce 0,73 m. ( obr. 1 )
Obr.1 – celkový nákres konstrukce lešení

Obr.2 – nákres přemostění
Výpočet byl doplněn výstupy z výpočtového programu FIN
10. Celá konstrukce byla též posouzena na zatížení větrem.
Konstrukce lešení byla kotvena do konstrukce mostu, pod
obloukem bylo nahrazeno kotvení vodorovným ztužením.
Dalším problémem bylo zajištění zavěšených konstrukcí
pro práce na ložiscích mostní konstrukce ve výluce. Pomocí
speciálních konzol na bocích mostu a příhradových nosníků
dl. 6,00 m byly vytvořeny na 4 místech montážní plošiny pro
přístup k určeným místům. Nástup na tyto konstrukce byl
zajištěn z vrchní části mostu.
( obr. 3 )
Obr.3 – detail zavěšení konstrukce lešení

Pro zajištění průjezdů konstrukcí po důkladném vyztužení spodní části lešení byly v poli 1 a 2 použity přesné příhradové nosníky dl. 5,14 m, v poli 3 přesné příhradové nosníky dl.7,71 m. Na nich byla následně založena jak vlastní
konstrukce lešení pod obloukem, tak i fasádní lešení z boků
mostu ( obr. 2 )
2

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 jištěni.
( obr. 4 )

Akce v číslech :
• 1 mostní oblouk : rozpětí cca 50 m
			
výška cca 27 m
			
šířka u paty pilíře cca 9,0 m,
			
pod římsou cca 5,00 m
• Zahájení prací : 17.06.2015
• Ukončení prací : předpoklad 31.10.2015
• Vlastní hmotnost
konstrukce lešení : 1 oblouk cca 114.000 kg
• Provozní zatížení : 1 patro
1,50 kN / m2
• Délka montáže : 14 pracovních dnů
• Počet pracovníků
pro montáž :
20
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Závěsné konzolové lešení FOX
na již opravených fasádách
lešení FOX se provádí horolezeckou technikou, proto nejsou
nutné další finance za pronájem vysokozdvižné plošiny
nebo jeřábu. I při sečtení těchto málo výhod z mnoha vyplývá nemalá časová a finanční úspora.
Při našich stavbách lešení FOX se stále častěji setkáváme
s požadavkem zákazníka , aby konstrukce lešení neponičila
fasádu. Stává se totiž velmi často, že tento typ konzolového
lešení dostává přednost před klasickým typem lešení , v případech , kdy dům ne náhodou v centrech měst , má opravenou nebo i rovnou zateplenou fasádu a nyní majitel domu
hledá způsob jak opravit střechu a neponičit si při tom dílo
z minulé doby , často i v řádu měsíců.

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. Součástí
tohoto jedinečného systému jsou kotevní prvky v několika
různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv
materiálu, veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a zábradlí, samozřejmostí je také použití geotextílie a síťoviny
proti propadu materiálu.vého plechu a druhý se připevňuje
integrovanou otočnou půlspojkou.

Vlastní konzolové lešení FOX je tvořeno jednotlivými trojúhelníkovými konzolami s množstvím možných dílů a nástavců do sebe přesně zapadajících. Tyto jednotlivé konzoly
a díly jsou schopny se přizpůsobit jakémukoliv tvaru fasády .
Nejsou problém balkóny, reliéfy, okna , kulaté rohy a množství jiných prvků vyskytujících se na fasádách .

Lešení FOX se montuje v těchto variantách:

Jak již na začátku bylo zmiňováno, velkou část budov, kdy
nyní se realizuje oprava střechy, byla v nedaleké minulosti
nákladně opravována fasáda. Tudíž logickým požadavkem
zákazníka je „ Neponičte mi fasádu „ . Zde, jak i v převážně
jiných případech je kladem maximální zřetel na opatrnost
při vlastní realizaci lešení FOX. Již vlastní konstrukce lešení, kdy jednotlivé konzoly jsou od sebe vzdáleny cca 2-2,5 m
a jsou kotveny jednou silnou kotvou průměru 24mm je velmi
šetrné! Dále vlastní konstrukce standardně kovová, která se
opírá o fasádu je zde obalena do geotextílie, aby v žádném
případě nemohla poničit – poškrábat zrenovovanou fasádu.
U případů , kdy je fasáda i zateplená se ještě navíc v místě
opěry dává velká roznášení deska , aby nedošlo k promáčknutí fasády. Taktéž výškoví pracovníci, kteří provádí odbornou montáž jsou obutí do čistých návleků, aby nedošlo k zašpinění fasády . Samozřejmostí je při demontáži lešení vše
dát do původního stavu včetně i barevného rázu fasády !

a) s kotvou
– tato varianta se dále dělí na další tři možné typy kotvení.
1. průchozí kotva- používá se všude tam, kde je umožněno
vrtání skrz zdivo. Nejčastěji se používá při novostavbách
nebo celkových rekonstrukcích budov
2. chemická kotva- tato varianta kotvení se používá nejčastěji, protože žádným způsobem nenarušuje interiéry budov, taktéž nejsme omezeni tloušťkou zdiva.
3. hmoždinková kotva- tento systém se používá pouze při
kotvení do kamene, nebo kvalitního železobetonu. Samozřejmě nestačí jen kotvy osadit, ale také se musí každá
kotva odzkoušet tahoměrem na požadovaný tah. Každá
chemická a hmoždinková kotva musí mít svoji historii.

Po postavení konzolového lešení FOX již nemusí být pod
stavbou zábor veřejného prostranství , což na nejen frekventovaných ulicích je nemalým finančním přínosem pro investora.

b) s ráhnem
– při tomto systému kotvení se nezasahuje žádným způsobem
do zdiva.
Kotví se pomocí háku ráhna za pozednici, zeď, atiku nebo
pomocný trám.
c) na šikminu
– tato varianta je takřka shodná jak předcházející, ale pouze
je opačně otočena a kotví se závěsem přímo do krovu.
Jak jistě vidíte lešení FOX je vysoce variabilní a dá se opravu použít takřka kdekoli. Díky svému uzpůsobení je lešení
velmi lehké a tím pádem je i rychlá jeho výstavba. Samozřejmě díky tomu, že se montuje pouze ve výšce Vámi určené
odpadají také veškeré náklady za zábory. Veškerá montáž
4
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PÁKOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM PRO FASÁDNÍ LEŠENÍ
Na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí fakulty stavební ČVUT v Praze je v současné době dokončován výzkum
zaměřený na nový kotevní systém pro fasádní lešení. Jeho
hlavní předností je schopnost bezpečného přenesení kotevních reakcí do fasády objektu s namontovanou tepelnou
izolací a současně významný příspěvek ke zvýšení celkové
stability lešení. Následující text stručně představuje vyvíjený
systém a popisuje jeho hlavní vlastnosti.

Řešení problému v současnosti nabízí pouze firma Layher pomocí kotvy ETICS-Tie. Tato kotva se však v tuzemsku
zatím příliš neprosazuje, důvody jsou především její vysoká
cena a pracnost při instalaci na fasádu.
Cílem prezentovaného výzkumu bylo vyvinout systém kotvení, resp. nový kotevní dílec s vlastním kotevním rastrem,
který by bezpečně přenesl reakce lešení do pevné fasády objektu přes tepelnou izolaci, současně by přispíval ke zvýšení
stability lešení a umožňoval snadnou instalaci.

Úvod

Princip Pákového kotevního systému

Stavba lešení u fasády, která je opatřena popř. právě opatřována tepelnou izolací, je poměrně častým jevem. Doposud
však neexistuje ověřený způsob plně funkčního kotvení přes
tuto izolační vrstvu. Ze statického hlediska je ideální tepelnou izolaci odstranit a osadit kotevní dílec těsně k fasádě.
Toto řešení však není příliš praktické, jelikož je nutné poškozenou izolaci opravovat. Používanější metodou je tak užití
dlouhého lešenářského šroubu prostupujícího vrstvou tepelné izolace (obě způsoby jsou znázorněny na obr. 1). V těchto
případech, a to zejména u vyšších konstrukcí, ovšem může
docházet ke ztrátě stability lešenářského šroubu při tlakovém namáhání (větrem směrem do fasády). Subtilní šroub
je přitom navíc deformován, čímž poškozuje okolní tepelnou
izolaci a zejména přestává přenášet reakci do fasády.

Hlavním prvkem systému je vlastní kotevní dílec – Páková kotva. Skládá se ze šikmého prvku (páky) kterou je spojen s vnitřní řadou sloupů lešení. V dvouřadovém lešení je
vnější řada sloupů zpravidla ztužena ve směru rovnoběžném
s fasádou vlastním svislým ztužidlem, naopak vnitřní řada
bývá bez ztužení. Při užití dvou Pákových kotev v jedné rovině s opačnou orientací šikmých ramen je vytvořen lichoběžník, který významně omezí posun této řady sloupů (obr. 2).
Obdobný princip zvýšení stability byl pozorován v mnoha
případech při běžném kotvení pomocí krátkých kotev, které
nebyly připojeny k fasádě zcela kolmo. Páková kotva je navíc
dostatečně tuhá a deformuje se jen minimálně, čímž chrání
okolní tepelnou izolaci.

Obr. 2: Doporučená orientace Pákových kotev

Popis Pákové kotvy
Páková kotva (obr. 3) je sestavena z běžných závitových tyčí,
které jsou lehce dostupné a v případě poškození snadno nahraditelné. Ze statického hlediska představuje tuhou podporu, resp. tuhý rám, jehož sloupky (závitové tyče) procházejí
izolací. Na sloupky je vně izolace nasazena příčel, ke které je
připojeno šikmé rameno zajištěné ve své poloze podpůrným
ramenem. Konec šikmého ramene je poté spojen se sloupkem lešení pomocí běžné objímkové či hákové spojky. Příčel

Obr. 1: Běžné varianty kotvení do fasády s tepelnou izolací
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Obr. 3: Části Pákové kotvy

Vliv použití Pákové kotvy umístěné ve vlastním rastru je zřejmý z tab. 1, kde jsou porovnány součinitele kritického zatížení pro dva modely. První model (M1) představuje lešení
kotvené standardním způspobem krátkými kotvami (tzn.
v případě zakrytí sítí v každém bodě rastru ob patro) připojenými na fasádu pomocí lešenářských šroubů délky 250 mm.
Model M2 představuje totéž lešení, ale kotvené Pákovými
kotvami v novém rastru. Ve všech kombinacích je u modelu M2 znatelný nárůst kritického zatížení (vyšší součinitel
odpovídá stabilnější konstrukci). Nejpatrnější rozdíl je podle
očekávání u kombinace S3, která představuje extrémní vítr
kolmo na fasádu, zde se příznivý vliv Pákové kotvy projeví
nejvíce.
Tabulka 1: Srovnání součinitelů kritického zatížení lešení
pro modely s běžným kotvením a s Pákovými
kotvami

se skládá z dvojice rovnoběžných závitových tyčí, které jsou
pomocí jezdců nasazeny na sloupky. Zřejmou výhodou je,
že poloha jezdců je variabilní, a proto není nutno dodržovat
při montáži přesnou vzdálenost kotevních tyčí. Veškeré části kotvy, zejména sloupky prostupující izolací, jsou navrženy
tak, aby se při vnesení zatížení téměř nedeformovaly, čímž je
zabráněno vážnějšímu poškození zateplení fasády. Jediným
zásahem do izolace tak zůstává zhotovení dvou prostupů pro
kotevní závitové tyče. Ty se k fasádě za vrstvou tepelné izolace připojí pomocí běžně dostupných prostředků, např. chemicky vlepeného pouzdra s vnitřním závitem.

Obr. 4: Kotevní rastr Pákových kotev pro lešení zakryté
sítí
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KOMB.

M1

M2

S1

1,62

2,02

S2

1,67

1,95

S3

0,15

3,06

S4

2,73

3,19

Experimenty a stanovení únosnosti Pákové kotvy
Možnosti použití kotvy a její únosnost byly ověřovány experimentálně i numericky. Nejprve proběhl pilotní experiment
na prototypu Pákové kotvy. Tento experiment byl proveden
za přítomnosti zástupců frimy Hilty s.r.o. a PKL servis, s.r.o.,
kotva byla fyzicky připojena k reálné stěně a zatížena. Ověřovalo se především celkové chování kotvy pod zatížením
a pracnost montáže. Na základě pilotního experimentu byl
prototyp modifikován, současně probíhala materiálová optimalizace, aby kotva dokázala přenést podporové reakce
z modelu M2. Maximální reakce, resp. nejvyšší kotevní síla
v uvedeném rastru, nabývá hodnot až 18 kN. Upravená kotva byla po optimalizaci znovu vyrobena a proběhl verifikační
experiment v laboratořích Experimentálního centra ČVUT
v Praze, laboratorní sestava tohoto experimentu je uvedena
na obr. 5 a 6. Pracovní diagram z experimentu je porovnán
s pracovním diagramem dosaženým numerickou analýzou
(obr. 7). Z grafu je zřejmé, že křivky se poměrně přesně
shodují. Kotva v obou případech při zatížení 18 kN vykazuje
pouze minimální deformace. Numerická analýza i zkouška
také prokázaly, že napětí v žádné části nepřekonává mez kluzu materiálu (neplastifikuje) a kotva je tedy schopna opakovaného použití.

Obr. 6: Laboratorní experiment

Obr. 7: Porovnání experimentu a modelu
Závěr
Pákový systém se skládá z Pákové kotvy a vlastního kotevního rastru. Tento systém je alternativním řešením v situacích,
kdy je potřeba kotvit fasádní lešení přes vrstvu tepelné izolace a současně existuje reálné nebezpečí zatížení extrémním
větrem (například kotvení lešení u vysokých budov). Kromě
své hlavní přednosti (ohleduplnost k tepelné izolaci) také pozitivně přispívá ke zvýšení stability celé lešeňové konstrukce. Během vývoje systému byla také brána v potaz snadnost
montáže a cenová dostupnost.
Reference
Dolejš, J. Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního
lešení. Habilitační práce, ČVUT v Praze; 2013
Ilčík, J., Dolejš, J. Šikmá pohyblivá lešenářská kotva. Užitný
vzor 26024, 2013
Ilčík J. Pákový kotevní systém pro fasádní lešení. Sborník
semináře doktorandů K134, ISBN 978-80-01-05741-4, Praha,
2015.
Poděkování
Výzkum byl podpořen grantem SGS13/168/OHK1/3T/11.
Autor dále děkuje panu Zděňku Pickovi (PKL servis) a Ing.
Jonášovi (Hilti) za technickou podporu a asistenci při provádění pilotního experimentu.

Obr. 5: Schéma laboratorního experimentu
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VYUŽITÍ ŠPLHACÍCH PLOŠIN GEDA

Využití šplhacích plošin GEDA MCP 1500 při rekonstruci
železobetonového skeletu fakulty strojní VUT v v Brně.
Při probíhající rekonstrukci železobetonového skeletu na
budově fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byly použity místo klasického lešení na delší stěny této budovy šplhací
plošiny Německé firmy GEDA.
Tři šplhací plošiny typu GEDA MCP 1500 bezproblémově obsáhly podélnou zadní stěnu rekonstruované budovy
v celkové délce 52 metrů. Šplhací plošiny typu MCP jsou
dvoustožárové, pohybují se rychlostí 9m/min po sloupech
s ozubením, vozí pracovníky a materiál do celkové váhy 1,5
tuny a mohou být využity až do celkové výšky 100m. Na této
budově jde konkrétně o výšku 74m a plošiny slouží nejenom
jako transportní zařízení, ale hlavně jako efektivní a komfortní pohybující se pracovní prostor, který je vhodný hlavně
pro provádění rekonstrukčních prací na železobetonových
sloupech skeletu této budovy t.j.otryskání, dále pak vlastní
sanaci, dodatečné zpevnění apod. V podstatě se jedná o pohyblivé elektrické lešení, které by tak mohlo v budoucnu
nahradit v mnoha případech použití stávající lešenové konstrukce. Tato náhrada by přinesla nejenom ohromné množství energetických a materiálových úspor při výrobě lešenových trubek a ostatních částí klasického lešení, ale i mnohé
technologické výhody, které by umožnily zejména zrychlení
a zlepšení kvality prováděných prací. Jde zejména o dopravu
pracovníků, kteří se nemusí pohybovat pěšky po lešení, zároveň samozřejmě současně i o dopravu materiálu, takže ten je

vždy po ruce a odpadnou všechny zbytečné dodatečné materiálové přesuny. Další významnou výhodou je, že při použití
lešení se z důvodu provádění prací na obvodových pláštích
budov musí často mnohé části lešení demontovat a po pro-

vedení prací znovu pracně montovat, což vlastní prováděné
práce nejenom prodlužuje, ale i samozřejmě zdražuje.
Je ovšem zřejmé, že bez klasického lešení se ještě dlouho
neobejdeme a že bude ještě nějakou dobu trvat, než se šplhacím plošinám podaří prorazit do podvědomí českého stavebnictví. Rekonstrukce železobetonového skeletu na budově
fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je ovšem pěkným
příkladem, že i v této oblasti nových stavebních technologií
se blýská na lepší časy.
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Normy pro dočasné stavební konstrukce - stav říjen 2015
Situace kolem norem pro dočasné stavební konstrukce je
v zásadě stabilizovaná. Tento článek by měl shrnout stávající stav a upozornit na některé očekávané změny a doplňky
v souboru norem pro lešení.
Je tomu již deset let, kdy byly vydány zásadní evropské normy, především EN 12811-1 a EN 12810-1, v nichž jsou obsaženy sjednocující požadavky na třídění lešení z hlediska
zatížení, šířky, podchodné výšky, výpočtových údajů apod.
Podle pravidel evropského výboru pro normalizaci (CEN) se
u evropských norem ověřuje každých 5 let, zda je potřebná
jejich úprava. Pokud ano, řeší se takový případ obvykle formou novely normy, která se následně zapracuje i do systému
ČSN. Paralelně ještě vznikají i nové evropské normy, v poslední době například EN 12811-4 obsahující požadavky na
záchytné stříšky. Aktuálně se jako nová připravuje norma pro
zastřešujicí konstrukce, která bude obsahovat požadavky na
dočasná zastřešení vytvářená z lešeňových dílců.
Vznik nových národních norem se aktuálně nepředpokládá.
Je však již dlouhodobě plánována novela ČSN 73 8106, která
je v současném stavu, kdy jsou k ní vydány čtyři samostatné
změny, značně nepřehledná. Dále je plánována novela základní kmenové ČSN 73 8101, která bude mít za cíl aktualizovat text a odkazy na další navazující normy. V dalším plánu by se měla novela týkat normy pro pojízdná lešení ČSN 73
8102, zde se však vyčkává na, zatím trochu nejasné, změny
evropských norem pro tyto konstrukce.
Pokud hovoříme o normách, je potřeba zdůraznit, že jejich
užitečnost a potřeba pro uživatele lešení stále klesá. Zejména
nové evropské normy se věnují především požadavkům, které
musí plnit výrobce lešení již při základním návrhu konstrukce. Na to navazují požadavky, které musí být prověřovány
v rámci zkoušení a posuzování nové konstrukce lešení. Teprve po splnění těchto požadavků může dát výrobce lešení na
trh. Nedílnou součástí systému lešení musí být i návod, který
se opírá o provedené výpočty, zkoušky a posuzování. Rozsah
informací, který je výrobce povinen poskytnout uživateli je
v normách uveden. Praktické naplnění návodu konkrétními
údaji je však věcí výrobce.
Z těchto důvodů je pro praktickou montáž a používání lešení
důležitější návod výrobce než požadavky normy. Teprve v návodu se uživatel seznámí s kotevním rastrem, silami v kotvách nebo do podloží, s požadavky na ztužení konstrukce,
apod.
Přesto je základní orientace ve vydaných normách pro dočasné stavební konstrukce užitečná, a proto zde zveřejňujeme
následující přehled.

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
Třídící znak: 73 8102 Účinnost: 1979.04.01 Změny: 1 4.95
Norma zaměřená na nekotvená lešení. Mohou to být i prostorová, nepohyblivá lešení, u nichž je potřeba prověřit požadavky na stabilitu. Pro pojízdná lešení se uplatňuje společně
s dále uvedenou normou ČSN EN 1004 a ČSN EN 1298.
Norma obsahuje některé zastaralé informace a odkazy, její
revize je ale částečně vázána na diskutovanou revizi evropské
normy.
ČSN 73 8105 Dřevěná lešení
Norma byla zrušena v srpnu 2006.
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
Třídící znak: 73 8106 Účinnost: 1983.03.01 Změny: a 7.86, 2
7.98, 3 7.99, Z4 duben 2005
V této normě jsou shromážděny požadavky na konstrukce
kolektivní ochrany. Obsahově je velmi důležitá, protože řeší
problematiku kolektivní ochrany, která má být přednostně
volena pro ochranu pracovníků ve výškách. V nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., které obsahuje požadavky na práci ve výškách, jsou tyto výrobky souhrnně nazývány technickými konstrukcemi. V souvislosti s vydáváním evropských norem pro
záchytné sítě a ochranu volného okraje byla norma bohužel
několikrát měněna a je díky tomu značně nepřehledná. Koncem roku 2015 by měla být zahájena její revize.
ČSN 73 8107 Trubková lešení
Třídící znak: 73 8107 Účinnost: 2005.05.01
Norma důkladně zpracovává problematiku nejrozšířenějších lešeňových konstrukcí v České republice. Platné znění
normy obsahuje údaje použitelné pro lešení z trubek dodávaných v současné době, tak i o dříve používaných trubkách
s poněkud odlišnými parametry. Norma již neobsahuje kapitolu normalizované trubkové konstrukce, která svých charakterem do technické normy nepatří. Dokumentaci nutnou
pro montáž trubkových lešení, stejně jako u jiných typů lešení, musí zajistit výrobce. Norma je uvedena do souladu
s požadavky nově zavedených evropských norem pro dočasné stavební konstrukce. Norma se vztahuje pouze na lešení,
u nichž jsou použity běžné, povrchově neupravené trubky,
upínací hákové spojky a segmentové nastavovací spojky.
ČSN EN 12812 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení
a obecný návrh
Třídící znak: 73 8108 Účinnost: 2009-06-01 Zapracovaný dokument: EN 12812:2008
Norma uvádí požadavky pro specifikaci, navrhování a používání podpěrných lešení. Poskytuje také zjednodušené
návrhové postupy pro podpěrná lešení zhotovená z trubek
a spojek. Informace o návrhu konstrukce jsou doplňkem příslušných konstrukčních Eurokódů. Norma popisuje různé
návrhové třídy. To umožňuje projektantovi vybrat si odpovídající návrhové postupy, při dosažení shodné úrovně konstrukční bezpečnosti.

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
Třídící znak: 73 8101 Účinnost: 2005.05.01
Jedná se o základní národní kmenovou normu pro lešení.
Po posledních změnách je slučitelná s evropskými požadavky. Obsahuje informace, které jsou průřezově použitelné pro
různé druhy lešení. Obsahuje i tabulky pro zjednodušené
navrhování dřevěných podlah. Tuto normu lze považovat
za jeden ze základních dokumentů pro lešeňové konstrukce
všech druhů. Ve svých základních požadavcích se doplňuje
s evropskou ČSN EN 12811, na níž se také často odvolává.
Některé odkazy v normě jsou již zastaralé, proto se uvažuje
o její revizi.
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ČSN EN 74-1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky
a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2006.06.01 Zapracovaný dokument: EN 74-1:2005
První část normy obsahuje požadavky na nejčastěji používané objímkové spojky, pevné, otočné a nastavovací na principu
tření, které lze používat pro spojování povrchově chráněných
trubek a tedy např. v kombinaci s rámovými a modulovými
lešeními. Norma obsahuje požadavky i na zdvojené spojky
třídy AA a BB. Velká část textu se věnuje požadavkům na
zkoušky. Netýká se upínacích hákových a nastavovacích segmentových spojek.

ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní
postupy při navrhování konstrukce
Třídící znak: 73 8111 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12810-2:2003
Norma uvádí požadované postupy pro výpočet a zkoušky fasádních dílcových lešení. Použije se společně s EN 12810-1
a EN 12811.
ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení
a bezpečnost
Třídící znak: 73 8112 Účinnost: 2005.09.01 Zapracovaný dokument: EN 1004:2004
Tato evropská norma se v České republice používá společně s ČSN 73 8102. Norma platí pro navrhování pojízdných
pracovních dílcových lešení s výškou od 2,5 m do 12,0 m
(v uzavřených prostorech) a od 2,5 m do 8,0 m (v otevřených
prostorech). Norma stanovuje požadavky na provedení a bezpečnost pojízdných lešení, obsahuje údaje o jejich celkové
konstrukci a způsobech zajištění stability. Norma měla být
v rámci evropské technické skupiny CEN/TC 53 novelizována, ale nedošlo k dohodě na nových požadavcích a tak je
zatím novela odložena.

ČSN EN 74-2 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní
a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky
a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2009.09.01 Zapracovaný dokument: EN 74-2:2008
Druhá část normy specifikuje materiály, konstrukční požadavky, třídy, postupy zkoušení a posuzování a průběžnou
kontrolu výroby doporučené pro šroubové nebo klínové
půlspojky, nastavovací spojky se střižnými kolíky a pevné
a otočné redukční spojky.

ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady
pro vypracování návodu na montáž a používání
Třídící znak: 73 8113 Účinnost: 1997.04.01 Zapracovaný dokument: EN 1298:1995
Montáž pojízdných lešení sebou přináší některá rizika, především s ohledem na stabilitu konstrukce. Tato evropská
norma stanoví rozsah informací, které musí obsahovat návod
na montáž a používání.

ČSN EN 74-3 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní
a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny
- Požadavky a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2007.12.01 Zapracovaný dokument: EN 74-3:2007
Třetí část normy určuje požadavky pro ploché a profilované
nánožky a volné středicí trny používané s nastavovacími spojkami a trubkami o průměru 48,3 mm u pracovních a podpěrných lešení. Požadavky se týkají materiálů, navrhování,
zkoušení a posuzování uvedených výrobků.

ČSN EN 1263-1 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody
Třídící znak: 73 8114 Účinnost: 2015.09.01 Zapracovaný dokument: EN 1263-1:2014.
V září 2015 vyšlo revidované znění pouhým vyhlášením ve
Věstníku. Stejně jako předchozí verze je tedy v angličtině.
V druhé polovině roku byl zahájen překlad normy, takže
české znění bude začátkem roku 2016 k dispozici. Norma se
vztahuje na záchytné sítě a jejich doplňky při používání na
stavbách, při montážních pracích, na lešeních apod. Obsahuje bezpečnostní požadavky pro jejich výrobu a podstatná část
je věnována metodám zkoušení. Je proto určena zejména výrobcům a zkušebním organizacím.

ČSN EN 39 Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky
Třídící znak: 42 0141 Účinnost: 2003-08-01 Zapracovaný dokument: EN 39
Tato norma zařazena do skupiny norem 7381xx, přestože už
z názvu vyplývá, že se týká trubek pro lešení. V textu jsou obsaženy požadavky na evropské lešenářské trubky, které se obvykle používají společně s objímkovými spojkami podle EN
74. U trubek se předpokládá ochrana proti korozi - nejčastěji
pozinkováním. Jsou popsány dva typy trubek s tloušťkou stěny 3,2 mm nebo 4,0 mm.

ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Třídící znak: 73 8114 Účinnost: 2015.07.01 Zapracovaný dokument: EN 1263-2:2014
Norma stanovuje požadavky na umisťování záchytných sítí
při použití jako kolektivní ochrana proti pádu. Norma byla
v revidována v roce 2015, proti předchozí verzi však nedošlo k podstatným změnám. Byly upraveny některé obrázky
a byla provedena celková redakční úprava. Norma je opět
přeložena. Společně s prvním dílem tato evropská norma doplňuje národní normu ČSN 73 8106.
Na malé sítě do 35 m2 nebo s kratší stranou menší než 5 m
se norma nevztahuje a postupuje se podle požadavků ČSN
73 8106.

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8111 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12810-1:2003
V normě jsou stanoveny požadavky na fasádní dílcová lešení. Její požadavky doplňují kmenovou evropskou normu pro
lešení EN 12811. Předpokládá se kotvení lešení k fasádě,
sloupky z oceli nebo hliníkových slitin, další součásti mohou
být vyrobeny také z materiálů na bázi dřeva. Norma rozděluje dílcová lešení z řady hledisek, např. zatížení, rozměry
pole, podchodná výška, zakrytí lešení, výstupy, apod. Uvádí
požadavky na obsah návodu na montáž a příručky k výrobku.
V příloze je uveden seznam obvykle používaných dílců v lešeňových systémech.
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ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
Třídící znak: 73 8115 Účinnost: 1999.11.01 Zapracovaný dokument: EN 1065:1998
Evropská norma, která definuje požadavky na podpěrné stojky, používané například pod bednění.

ČSN EN 12811-2 Dočasné stavební konstrukce - Část 2:
Informace o materiálech
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2004.11.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-2:2004
Norma obsahuje požadavky na materiály používané pro dočasné stavební konstrukce. Jedná se především o ocel, hliník,
dřevo a materiály na bázi dřeva. V řadě požadavků se tato
norma odvolává na další evropské normy materiálů, z nichž
jsou některé tabulkové údaje převzaty do přílohy A.

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy
Norma byla zrušena v červenci 2015

ČSN EN 12811-3 Dočasné stavební konstrukce - Část 3:
Zatěžovací zkoušky
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2003.12.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-3:2002
Norma stanovuje pravidla pro zatěžovací zkoušky, dokumentaci a vyhodnocení zkušebních výsledků dočasných konstrukcí pro stavebnictví mimo oblast strojírenství. Norma má
sloužit všem pracovním skupinám CEN/TC 53 jako podklad
pro normy, které obsahují zkoušky. Obsahuje všeobecná pravidla; přitom se předpokládá, že v případě potřeby budou
speciální požadavky stanoveny v příslušné normě, např. podrobnosti postupu zkoušky.

ČSN EN 13331-1 Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8121 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13331-1:2002
Norma stanovuje požadavky na kovové pažicí systémy pro výkopy, které jsou kompletně sestaveny z předem zhotovených
dílců. Obsahuje požadavky na materiály, konstrukční a stavební provedení. Část 1 normy se týká materiálů a pokynů
pro výrobu pažicích systémů pro výkopy. Pažicí systémy pro
výkopy se skládají z řady dílců, které po sestavení zajišťují
výkop. Veškeré potřebné údaje pro bezpečné používání pažicího systému pro výkopy musí být poskytnuty v návodu na
používání.

ČSN EN 12811-4 Dočasné stavební konstrukce – Část
4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení
a návrh výrobku
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2014.05.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-4:2013
Norma uvádí požadavky na výrobky, postupy pro navrhování, konstrukci a zkoušky záchytných stříšek pro lešení, chránících pracovníky a veřejnost před předměty, které mohou
spadnout z vnějšího okraje lešení v průběhu jejich používání
v blízkosti míst, kde se pracuje nebo kudy se prochází. Norma platí pouze pro systémové záchytné stříšky, na něž může
spadnout stavební suť z výšky 24 m nebo menší. Stanovuje
odolnost záchytné stříšky pro většinu padajících předmětů
bez ostrých hran, kdy pádová energie nepřekročí 720 J.

ČSN EN 13331-2 Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
Třídící znak: 73 8121 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13331-2:2002
Norma stanovuje postupy pro výpočet a zkoušky pro posuzování shody pažicích systémů pro výkopy v souladu s požadavky normy ČSN EN 13331-1.
ČSN EN 13377 Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné
nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
Třídící znak: 73 8122 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13377:2002
Norma blíže určuje rozdělení, požadavky a metody posuzování průmyslově vyráběných dřevěných podpěrných nosníků.
Jsou zde rovněž uvedeny informace o požadavcích na řízení
výroby. Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky jsou
určeny pro použití v podpěrném lešení a bednění a pro zatěžování ve směru výšky nosníku. Nosníky mají lepený I-profil tvořený dvěma shodnými pásy z rostlého dřeva vzájemně
spojenými buď stojinou z materiálu na bázi dřeva, přičemž
výška nosníku je 160 mm, 200 mm a 240 mm, nebo spojenými příhradovinou z rostlého dřeva a výšce nosníku 240 mm.

ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné
dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování
Třídící znak: 73 8124 Účinnost: 2005.01.01 Zapracovaný dokument: EN 12813:2004
Norma stanoví postupy pro navrhování podpěrných věží sestavených z dílců. Materiál je ocel nebo hliníkové slitiny. Tuhost a únosnost konstrukce se určuje výpočtem doplněným
zkouškami. Svislá únosnost se stanoví s vodorovným zatížením nebo bez něj a s horní částí ukotvenou nebo volnou.

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce - Část 1:
Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-1:2003
Tato evropská norma je základní dokument pro evropské lešeňové konstrukce. Použije se pro všechna pracovní lešení, společně s případnou specificky zaměřenou normou (např. na fasádní lešení). V normě je
uvedeno základní názvosloví, základní rozměrové požadavky (průchozí profil, zábradlí), nebo požadavky na
zatížení, včetně zatížení větrem pro lešení zakrytá sítí
nebo plachtou. Pro lešení musí být k dispozici příručka k výrobku a návod na montáž a používání. Norma
rovněž obsahuje základní požadavky na navrhování,
zahrnuta jsou i trubková lešení s objímkovými spojkami podle EN 74. Tato evropská norma se nevztahuje
na pojízdná lešení.

EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody
Třídící znak: 73 8125 Účinnost: 2013.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13374:2013
Norma byla novelizována v roce 2013. Z hlediska praktických požadavků nedošlo k žádným podstatným změnám.
Norma obsahuje požadavky na provedení a zkušební metody pro systémy dočasné ochrany volného okraje pro použití
v průběhu stavby nebo při údržbových pracích. Požadavky
mají za cíl zabránit pádům osob nebo materiálu z nechráněného okraje, například z nechráněné podlahy během stavby
nebo z nechráněných okrajů střech, schodišť a okrajů výkopů. Požadavky se týkají rovných i nakloněných ploch.
Norma se netýká zábradlí na lešení. Výška zábradlí podle
této normy je 1,0 m. Je to akceptováno v české legislativě
(NV č. 362/2005 Sb.), kde je jinak výška zábradlí požadována 1,1 m.
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ČSN EN 14653-1 Ručně ovládané hydraulické rozpěrné
systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8126 Účinnost: 2006.01.01 Zapracovaný dokument: EN 14653-1:2005
Norma obsahuje konstrukční požadavky pro ručně ovládané
hydraulické rozpěrné systémy, které rozpírají pažení ve výkopech. V normě jsou zahrnuty dva typy prostředků, jejichž
délkové seřizování je buď hydraulické, nebo kombinace hydraulického a mechanického principu. Jedná se o hydraulické
výztužné rámy nebo hydraulické převázkové rámy. Sestavením více součástí pak vzniká kompletní systém. Předem zhotovené dílce se použijí k vytvoření rámových sestav s různými rozměry a konstrukčními vlastnostmi.

vána při tvorbě norem pro navrhování a výrobu dočasných
stavebních konstrukcí v rámci CEN/TC 53. Protože evropská
směrnice pro dočasné stavební konstrukce neexistuje, jsou
informace vztahující se k jejich bezpečnosti rozptýleny v několika evropských směrnicích. Tato technická zpráva shrnuje
velkou část jinak rozptýlených informací a má sloužit jako
odkazový dokument pro členy pracovních skupin, kteří mají
sice nezbytné technické a výrobní znalosti, mohou však postrádat obdobně detailní znalost faktorů ovlivňujících zdraví
a bezpečnost.
ČSN EN 16031 Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem
a zkouškami
Třídící znak: 73 8128 Účinnost: 2012-12-01 Zapracovaný dokument: EN 16031:2012
Norma pojednává o běžných typech seřiditelných výsuvných
hliníkových stojek a je určena především pro použití v oblasti podpěrných lešení a bednění normalizovaných v EN
12812. Její principy mohou být použity i u stojek s odlišným
uložením konců, případně s jiným zařízením pro seřizování
délky, než je v normě uvedeno. Norma obsahuje mimo jiné
požadavky na třídění stojek, jejich označování a použité materiály. Uvedeny jsou rovněž požadavky na technické řešení,
ověřování a zkoušky. Norma má jednu informativní přílohu
o kontrole kvality výroby.

ČSN EN 14653-2 Ručně ovládané hydraulické rozpěrné
systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo
zkouškou
Třídící znak: 73 8126 Účinnost: 2006.01.01 Zapracovaný dokument: EN 14653-2:2005
Norma obsahuje postupy pro posuzování výrobků uvedených
v části 1.
ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti
Třídící znak: 73 8127 Účinnost: 2008-06-01 Zapracovaný dokument: CEN/TR 15563:2007
Technická zpráva obsahuje doporučení pro dosažení přijatelné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví u dočasných stavebních konstrukcí používaných při stavbě nebo údržbě budov
a jiných trvalých staveb. Její doporučení by měla být zvažo-
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Prostorová skruž Poděbrady

Lešení Layher dodává v ČR již téměř 25 let firma LAVEL MB, s. r. o.
Layher nepředstavuje pouze značku lešení ale komplexní a přitom jednoduchý systém pomáhající s řešením téměř jakýchkoliv požadavků, které
vznikají na stavbách i společenských a kulturních událostech.
Pro realizaci přemostění trati železniční tratě Poděbrady
– Nymburk bylo potřeba pro betonáž vytvořit prostorovou
skruž. Firma SMP CZ a. s. podílející se na realizaci této zakázky zvolila pro vytvoření části této skruže systém lešení
Layher Allround. Prostorová skruž byla vytvořena kombinací
standardních prvků lešení Layher Allround, lehkých podpěrných věží Layher Allround TG60 a těžkých podpěrných věží
Layher Allround HDS.

Prostorová skruž byla tvořena zrcadlově z obou stran konstrukce z PIŽMA, která tvořila základ bednění nad kolejištěm.
Tvar budoucí mostní konstrukce požadoval od prostorové
skruže kopírovat niveletu mostu ve výškovém i podélném
oblouku s přechodnicemi a navíc proměnný sklon mostu
v příčném směru. Největší část skruže byla tvořena lehkými
podpěrnými věžemi TG60. Zhruba v polovině byl vytvořen
průjezd skruží za pomoci těžkých podpěrných věží HDS na
které byly uloženy R nosníky. V místech pilířů byly lehké
podpěrné věže doplněny klasickými díly lešení pro vykrytí
míst, kde nebylo možné vzhledem ke tvaru jednotlivých pilířů (šikmé pilíře) použít podpěrné věže TG60.
Na prostorové skruže bylo použito celkem cca 100 t dílů lešení Layher Allround. Celkový objem prostorové skruže činil
6000 m3, maximální výška skruže činila 7 m.

15

Ing. Milan Veverka
Archiv firmy

PERI, spol. s r.o., Průmyslová 392, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
www.peri.cz, e-mail: info@peri.cz

Autor :
Fotografie :

Roman Bezouška
Archiv firmy PERI

Rekonstrukce mostů s lešením PERI UP
Neobyčejně šikovné modulové lešení PERI UP je na stavebním trhu již patnáct let.
Jeho všestrannost umožňuje využití na novostavbách i u stávajících konstrukcí.
Viadukt, Ostrov nad Oslavou
- výstavba v roce 2015
- délka mostu 192 m -10 polí,
šířka mostu 11 m, výška 25 m
- nasazeno 230 t lešení
- technické řešení PERI Jesenice, PERI Zlín
- max. překlenutí nosníky
ULA = 12 m
- dovolené zatížení třída 2

Vlajkovou lodí systémů lešení PERI UP je bezpochyby modulové lešení PERI UP Rosett. Díky své variabilitě, únosnosti a řadě doplňkových komponentů, je možné tento systém
využít na všechny dočasné stavební konstrukce. Při kombinaci dílců lešení s komponenty bednění PERI lze zpřístupnit
i místa, kde končí možnosti samotných lešenářských systémů.
Při výstavbě a rekonstrukcích mostů, je na montáž pracovních ploch nejčastěji nasazován systém PERI UP Rosett
v kombinaci se systémem PERI UP Rosett Flex.
Hlavní prvky těchto systémů tvoří patky TR a UJB, sloupky UVB, UVR a UVH, diagonály UBK a UBL a horizontální
výztuhy UH.
Systém PERI UP Rosett bývá zpravidla nasazován na místech, kde je využito řadové lešení – pilíře, opěry, římsy. Požadavkům těchto typů konstrukcí plně vyhovují příčníky UHD
72 v kombinaci s podlahami UDS s šířkou 32 cm. Systém je
možno zatěžovat až třídou 6 – do 600 kg/m2. Prostorové části
jsou sestavovány ze systému PERI UP Rosett Flex. Vysoce
únosný podlahový systém je tvořen podlahami širokými 25
cm, uloženými na příčnících UHV. Tato podlahová plocha
je schopna přenést, v polích 3 x 3 m, zatížení až 430 kg/m2.

Lávka pro pěší, Ostrava
- výstavba v roce 2015
- délka lávky 134 m, šířka lávky 2,5 m, výška 11 m
- nasazeno 44 t lešení
- technické řešení PERI Ostrava
- zavěšeno pomocí příhradových nosníků GT 24 a příčníků
UHV
- max. překlenutí pomocí nosníků ULA = 12 m
- dovolené zatížení třída 3
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Železniční most, Harrachov
- výstavba v roce 2015
- délka mostu 110 m - 4 pole, šířka mostu 5,5 m, výška nad
řekou 25 m
- nasazeno 120 t lešení
- technické řešení PERI Jesenice
- zavěšení pomocí nosníků ULA50/625 na stávající ocelovou
konstrukci
- max. překlenutí nad stávající komunikací 6 m
- dovolené zatížení třída 3

užívat všechny prvky zajišťující bezpečnost při práci na lešení
a pod ním. Předem montované zábradlí lze využívat i u prostorových konstrukcí a na volných okrajích lešení musí být
vždy osazovány podlahové zarážky.
Železniční most, Velké Meziříčí
- výstavba v roce 2015
- délka mostu 220 m – 6 polí,
šířka mostu 5,5 m, výška 23 m
- nasazeno 95 t lešení
- technické řešení PERI Brno
- zavěšení pomocí DW15 a SRU
na stávající ocelovou konstrukci
- max. překlenutí nad stávající
komunikací 8 m
- dovolené zatížení třída 2

Vyvěšené konstrukce lze s PERI UP vytvořit jak příhradovými nosníky ULA nebo dřevěnými nosníky GT24 z programu bednění PERI, tak i standardními dílci jako jsou konzoly
UCM, UCB nebo diagonály UBK. Zavěšení je pak řešeno
pomocí adaptérů závěsu (Fdov=20 kN) nebo ve spojení s dílci bednění PERI. Nejčastěji je využito systému táhel DW15,
závor SRU nebo např. podpěrných vřeten SLS. Kombinací
PERI UP Rosett s bedněním PERI dojde k navýšení dovolené tahové síly z 20 kN až na 90 kN.
Sloupky UVR jsou navrženy tak, aby nebylo třeba dalších
přídavných komponentů, jako jsou sestavy koncových sloupků a dodatečných trnů se šrouby. Jednoduše jsou spojeny
šroubem M10x70 8.8.
I při speciálních postupech výstavby PERI UP je nutné po17
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Montáž lešení
nad říčním náhonem v Mladkově
Pro stavební firmu SULKOM s.r.o. z Knínic u Boskovice
jsme realizovali v září letošního roku sice jednoduché, ale
s ohledem na přístup k zóně montáže relativně komplikované fasádní lešení. Lešení mělo sloužit k provedení opravy
a zateplení fasády objektu přiléhajícím ke korytu náhonu na
řece Svitavě v Mladkově u Boskovic.

tvení, ale zejména problém jak dopravit 3 – 4 osoby s tímto
materiálem a potom následně provádět na tomto plavidle
pracovní úkony a to zejména kotvení a manipulaci s konzo-

lami, které jsme zamýšleli kotvit do kamenného zdiva základu budovy. Měli jsme představu o plovoucí plošině, která se
však musela po hladině náhonu bezpečně pohybovat a zajišťovat také převoz materiálu a lidí. V okolí jsme nic podobného neobjevili a tak jsme zvolili jednoduchý plovoucí ponton.

Příprava zakázky nebyla jednoduchá, neboť nebylo jasné,
v jaké úrovni se bude hladina náhonu v době montáže lešení nacházet (jednání s vlastníkem a správcem náhonu by
byla značně komplikovaná). Dále nebylo jasné, bude-li vůbec možné regulovat výšku hladiny, nebo náhon vypustit
a využít vypuštěné vodoteče k přístupu k ploše fasády. Na
náhonu se nachází malá vodní elektrárna. Hloubka vody

v náhonu je 2 – 3 m a dno je zaneseno blátem. Přístup k fasádě shora přes střechu objektu a nebo lešení zavěsit nebylo
z technických důvodů možné a tak jsme přistoupili k řešení
dopravovat díly kotvení a posléze i dílce lešení pro montáž
po vodě. Neměli jsme představu o časové náročnosti takového řešení a obávali jsme se, jestli vůbec budeme schopni
takto fasádní lešení postavit. Pokud by se nám nepodařilo
dopravovat a kotvit zakládací konzoly z plošiny na vodní hladině, byla by celá následná realizace fasády ohrožena. Bylo
by nutné vypustit náhon a práce provádět ve značně blátivém
dně (hloubka bláta až 0,75 m), což bylo nemyslitelné. Podotýkám, že projekt byl spolufinancován z evropských fondů,
jehož čerpání je závislé na úplném dokončení díla.

Stavbu pontonu nám dle našeho zadání zkonstruoval a vyrobil Ing. Pavel Pospíšil, který rozebraný ponton dovezl a na
břehu sestavil. My jsme s ohledem na hmotnost přepravovaného materiálu odhadli požadavek na vztlak plavidla. Na

Dále jsme řešili typ plavidla pro dopravu dílců lešení a ko18

pontonu měly pracovat současně asi 4 osoby s kotevním materiálem a dílci kotvení. Posléze měl ponton sloužit k dopravě dílců lešení a manipulaci s dílci při montáži lešení. Vztlak
zajišťovali 4 dvousetlitrové sudy upevněné zespodu na ocelovou konstrukci z profilů Jackel. Plocha paluby byla vytvořena
z OSB desek. Nedocenili jsme fakt tzv. nerovnoměrného rozmístění hmotnosti a tak se v zápalu pracovní aktivity stávalo,
že pokud se všichni pracovníci snažili tu něco přidržet, podat při vrtání, kotvení a shlukli se na jednom místě, ponton
se začal naklánět a voda se dostala na povrch pontonu v tomto místě. Jedna cesta s konzolou tam a zpět a vrtání, montáž
a realizace chemického kotvení zabrala cca 1 hodinu. Ono
přiložit, rozměřit , vrtat a posléze osadit konzolu z pohybující se plochy není opravdu nic jednoduchého. Podotýkám,
že jsme se plavili k nejvzdálenější konzole asi 50 m pomocí ráhna způsobem, jak jsou zvyklí gondoliéři v Benátkách.

Přes potíže, které jsou však u všech kotvení do kamene obvyklé, jsme zvládli osadit všech 19 konzol a vybudovat malé
přístaviště za necelé 3 dny a následnou montáž lešení jsme
provedli i s dopravou dílců po vodě za zhruba další dva dny.
Pracovní den byl však delší a to 10 pracovních hodin. Během montáže a při manipulaci s lešeňovými dílci jsme utopili pouze jedno krátké koncové zábradlí a několik kotevních
šroubů a krátkých závitových tyčí.
Demontáž dílců lešení provedeme pouze z konstrukce lešení bez použití pontonu, ten využijeme pouze k odstranění
zárodku – prvního patra lešení a zakládacích konzol. Ponton
bude využit ještě jednou a to pro fasádníky k zapravení ploch
po odstranění zakládacích konzol. Na závěr bude ponton vytažen na břeh a demontován.
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Lešení na stavbě administrativního centra
Pankrác ENTERPRISE
Budovu ENTERPRISE OFFICE CENTER není
jednoduché přehlédnout. S nástavbou 50 metrů vysoká a přes 120 metrů dlouhá budova upoutá všechny,
kteří jedou z Prahy nebo do Prahy ve směru od Brna.
Pro rakouskou developerskou společnost Erste Group
Immorent ji stavěla firma STRABAG a.s. Kompletní
stavbu lešení pak prováděla firma EVEREST servis
s.r.o.
Budovu tvoří dva objekty, propojené vstupní halou
tvořící v půdorysu tvar nepravidelného V (viz obr.1).
Nižší objekt B přibližně obdélníkového půdorysu o délce cca 70 m a šířce 20 m je vysoký 27 m. Vyšší objekt
A ve tvaru čočky o délce 122 m a šířce 20m je s nástavbou vysoký 50 m. Tyto parametry nejsou kromě potřeby
velkého množství lešení neobvyklé.

Obr.2 - ideový příční řez objektem A
Použito bylo ocelové rámové lešení typu Layher Blitz o šířce 0,73 m s konzolami stejné šířky. Převážná délka polí byla
3,07 m, v obloucích pak 2,57 m a 2,07 m. Rovněž v místech
vjezdů bylo přemostěno 4,14 m s nástavbou 2x 2,07 m. Celé
lešení bylo zakryto lešenářskou sítí. Provedení lešení je patrné z obr. 3 a 4.

Obr.1 - půdorys budovy ENTERPRISE
Požadavky na lešení však byly mimořádné. Vzdálenost
lešení od hrany průvlaku na objektu A byla požadována 1150 mm pro montáž konstrukce fasády, při celkové
vzdálenosti od stavby 1900 mm (viz obr 9). Ideový příčný řez je na obr.2. Vzdálenost lešení od hrany průvlaku na objektu B byla požadována 500 mm pro montáž
konstrukce fasády, při celkové vzdálenosti od stavby
1250 mm.

Obr.3 - pohled na objekt A od dálnice
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závěsu byla trojnásobná, jejich malý průřez budil k návrhu
nedůvěru až do úspěšného dokončení stavby. Samozřejmou
součástí návrhu byl písemný souhlas statika stavby se všemi
zatíženími, které lešení do stavby přenášelo. Horní a spodní pasy trubkových příhradových nosníků o výšce 2,4 m byly
typové příhradové nosníky Layher 450, u objektu A ocelové,
u objektu B hliníkové. Diagonály byly z lešenářských trubek,
v krajních polích zdvojené a montované pevnými objímkovými spojkami typu BB dle ČSN EN 74-1.

Obr .4 - pohled z vnitřní strany na objekt A
Podle ideového návrhu lešení Ing. Milana Veverky provedl
všechny výpočty v programu FIN EC, FIN 3D Ing.Svatopluk
Vlasák. Na základě podrobných prostorových výpočtů pak
byly stanoveny parametry při kterých bylo možné lešení realizovat, aniž by bylo nutné konstrukci zesilovat, což při rozsahu lešení by znamenalo značné zvýšení množství lešenářského materiálu, pracnosti a tím i mimořádných nákladů.
Rozšíření lešení vnitřními konzolami 0,73 m včetně podlah
bylo možné současně montovat vždy pouze ve 3 patrech lešení, proměnné zatížení tř.3 podle ČSN EN 12811-1 o velikosti
2,0 kN.m-2 v jednom patře na šířce 1,46 m. Samozřejmě bylo
uvažováno se zatížením lešení větrem podle ČSN EN 1991-14 pro větrnou oblast II (Praha) a kategorii terénu IV (město).
S ohledem na atypické umístění konzol mimo úroveň styčníků byl rovněž ověřen nejnepříznivější případ zatížení konzolou v polovině rámu.

Obr. 5 - přemostění objektu A

Nejnáročnější částí návrhu a realizace lešení bylo lešení
nad vstupní halou, kde v délce přes 30 m byl požadavek na
stavbu lešení až od úrovně 3. NP. Zde byla zvolena varianta,
která nejméně omezovala postup další stavby, připevnění konzol na betonové sloupy. Na tyto sloupy o průřezu 0,5x0,5 m
(u objektu A) a 0,4x0,4 m (u objektu B) byly připevněny speciálně navržené konzoly, na které se pak uložilo přemostění.
Zejména u objektu A to bylo velmi náročné, neboť výška lešení nad přemostěním byla 38 m a celé přemostění bylo v oblouku, takže bylo nutné jej členit na úseky mezi jednotlivými
sloupy. S ohledem na výše uvedený požadavek na vzdálenost
lešení od stavby byly konzoly poměrně mohutné. Svislé zatížení se přenášelo do parapetních panelů, vodorovné zatížení do sloupů přes tyče DW 15. Přestože bezpečnost tohoto

Obr. 6 - detail přemostění
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Obr. 7 - konzoly přemostění

Obr. 8 - přemostění objektu B

Obr. 9 - vzdálenost lešení od stavby
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Katedrála Božího spasitele v Ostravě z lešení Layher

Od léta 2014 do podzimu 2015 probíhala generální rekonstrukce Katedrály
Božího Spasitele v Ostravě.

Součástí rekonstrukce byla i generální oprava pláště budovy – vnitřního i vnějšího. Lešenářské práce na projektu prováděla firma PROFO MONOLITY s.r.o. z Ostravy.
Předmětem projektu byl návrh lešení pro katedrální věže
o výšce cca 64 m.
Ke stavbě lešení bylo použito především rámové dílcové
fasádní lešení Layher Blitz, nadstřešní část lešení na katedrálních věží bylo postavena z modulového dílcového lešení Layher Allround. Relief vnější fasády byl značně členitý,
především stavbu komplikovaly římsy, které přesahovali až
1,0 m plochu fasády. Z toho důvodu bylo nutno využít velké
množství lešenových konzol, lešení vyvěšovat a stavět dvouřadé fasádní lešení. Ke stavbě byly použity až na malé vyjímky stavěcí rámy šíře 0,73 m. V některých úrovních byla
hloubka lešení až 1,5 m.
V nadstřešní části lešení na katedrálních věžích byly použity ve 2 úrovních „těžké konzoly“. Na střechu kostela nebylo
možno z důvodu rekonstrukce krovu lešení postavit. Zdivo
katedrály je stavěno z plných cihel a má značnou tloušťku
(ca 70 – 120 cm). Kotvení těžkých kotev bylo provedeno závitovými tyčemi (2 dvojice tyčí na každou konzoly) o průměru M20 mm pomocí chemického kotvení do zdiva z plných
cihel. Provrtání zdi z důvodu značné tloušťky zdiva nebylo
použito. Na konzoly byly osazeny příhradové nosníky výšky
45 cm a na nosníky připevněny stavěcí rámy. Kromě kotvení
závitovými tyčemi byly konzoly zakotveny do zdiva i pomocí táhel (tvořeny Allround podélníky dl. 3,07 m). Nejvyšší
část lešení na střeše věže nad nejvyšší římsou byla postavena
z modulového lešení Layher Allround . Modulové lešení bylo
kotveno rozepřením a vodorovně ztuženo po 4,0 m (v místě
rozepření nebo kotvení).

Pro všechna stálá zatížení 		

1,35

Pro všechna nahodilá zatížení		

1,50

Při výpočtu stabilit. momentů		

0,90

Pro výpočet zatížení větrem bylo uvažováno s oblastí II,
rychlost větru vb=25 m/s
Lešení bylo zakryto sítí do výšky cca 40 m. Lešení na střeše
věže nebylo zakryto sítí.
Členitá fasáda kostela byla obestavěna ze standardních
komponentů dílcových lešení Layher s výjimkou „těžkých
konzol“.

Při výpočtu bylo uvažováno s charakteristickým (provozním)
zatížením třídy 2 podle EN 12811- 1 o velikosti 1,5 kN/m2
v jednom patře a 0,75 kN/m2 v dalším patře. Dílčí součinitelé spolehlivosti byly uvažovány:

Celková zastavěná plocha lešení byla cca 17.000 m2.
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