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Editorial
Vážení přátelé,
poprvé vás zdravím z tohoto místa
s úvodníkem našeho časopisu, který
dostáváte v nové úpravě.
Změna pracovní náplně dlouholetého
předsedy Zdeňka Picka, který se z pracovních důvodů nemohl věnovat své
funkci vedla posléze k jeho rezignaci na
předsedu představenstva. Členem představenstva komory však nadále zůstává.
Na výjezdním zasedání 29. 11. 2015 bylo
zvoleno nové vedení představenstva
komory a do čela jsem byl zvolen já, místopředsedou Ing. Ivan Kunst, Csc., který
má na starosti hospodaření komory.
Rovněž bylo projednáno rozložení úkolů
na všechny členy představenstva a členy
školské komise neboť vyvstala před námi
řada úkolů, které bylo nutno zajistit.

Byly připraveny a úspěšně proběhly
plánované základní i opakovací kurzy
„Odborně způsobilých osob pro dočasné
stavební konstrukce“ v lednu až březnu
letošního roku.
Z profesních kvalifikací byly již schváleny
námi zpracované kvalifikační a hodnotící
standardy „Projektant lešení“ a „Instruktor lešenářské techniky“, na konečné
schválení ještě čekají „Lešenář šéfmontér“ a „Lešenář montážník“.
V současné době připravujeme žádost
o autorizaci ke zkouškám schválených
kvalifikací, které není možné zatím
uplatnit, neboť k těmto kvalifikacím není
autorizována žádná osoba.
Práce je před námi v letošním roce ještě
hodně a potřebujeme vaši aktivní spolupráci, aby kromě tohoto čísla našeho
„Lešenáře“ mohlo na podzim vyjít ještě
další s co nejkvalitnějším obsahem.
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Lešení Layher v historickém centru města
Karlovy Vary
Kolektiv autorů firmy KARLOMIX - TRADE s. r. o. • foto: Archiv firmy Karlomix

Na budově Vysoké školy finanční
a správní, která je umístěna v centru Karlových Varů nedaleko soutoku řeky Teplé
a Ohře, musela být provedena oprava
fasády včetně nátěrů, oprava okapů,
balkonů a arkýřů.
Jelikož je budova situována v historické
části města a na pěší zóně, bylo nutné
zajistit od magistrátu města potřebné
povolení pro vjezd do této části města
a prostory pro manipulaci s lešením.
Bohužel nebylo možné použit velká
nákladní auta, ale pouze menší dodávky,
proto bylo zásobování stavby logisticky
náročné. Bylo nutné naplánovat množství lešení pro stavbu tak, aby vždy po
17. hodině byl všechen materiál, který se
přivezl namontován a na zemi nezbylo
vůbec nic. Další požadavek ze strany
města byl, aby se zakryla dlažba speciální
fólií a geotextílií nejen pod stojícím lešením, ale také všude tam, kde se lešení
složilo z automobilu. Při poničení dlažby
hrozily stavební firmě velké sankce.
Samotné opravy zajištovala firma KV
‑ProIng, pro kterou lešení montovala
firma Karlomix‑trade, s. r. o. pod vedením pana Švajky z Merklína, který zajistil
pracovníky pro montáž a návrh samotné
konstrukce včetně projektu. Díky již
výše uvedeným požadavkům magistrátu města trvala samotná montáž lešení
3 dny. Stavba lešeňové konstrukce začala
26. 2. 2013 a skončila dne 28. 2. 2013.
4 | Lešenář 11

Při navrhování a také při samotné montáži se muselo počítat se dvěma vjezdy
a třemi vchody do objektu, které musely
být během celé rekonstrukce plně průchozí. Nad těmito vchody byla umístěna
záchytná stříška jako ochrana před eventuálním padajícím materiálem či sutí.
Další překážkou byly tři balkóny. Dva
dvoumetrové se bez problémů obešly
pomocí konzol a třetí čtyřmetrový musel
být přemostěn příhradovým nosníkem
o délce 6 metrů. Konzole se také využily
v posledním patře, kde bylo nutné obejít
okapy a maximálně se přiblížit k arkýřům.
Další a poslední překážkou byla světelná reklama o výšce 6 metrů a hloubce
70 cm, která nesměla být během rekon-

strukce odstraněna. Samotná skladba
polí byla navržena v závislosti na průjezdech a vchodech, přičemž délky polí byly
od 0,73 m přes 2,07 m, 2,57 m a 3,07 m.
Celková výměra lešení byla 1140 m2.
Díky umístění budovy na pěší zóně
musela lešeňovou konstrukci pokrýt síť
o celkové výměře 920 m2.
Samotná demontáž lešení byla zahájena
dne 25. 5. 2013, přičemž se muselo opět
počítat se složitější logistikou při odvozu
materiálu. Samotná konstrukce byla
odbourána zhruba na polovinu do výšky
balkonů, na kterých byly prováděny finální práce. Po dokončení těchto prací dne
5. 6. 2013 se mohlo lešení demontovat
celé. ▪
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ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Výzkum v oboru ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí
•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.ocel-drevo.cz
Výuka předmětů bakalářského, magisterského a
doktorského studia
Spolupráce na řešení složitých úkolů stavební praxe
Normalizační činnost
Laboratoř akreditovaná pro mechanické zkoušky kovů a
svarů
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Prostorová tuhost trubkového fasádního
lešení — zkoušky tuhosti spoje
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Přestože v posledních letech se výrazně
prosazují společnosti nabízející dílcová
lešení, tradiční prvkové (trubkové) lešení
se zejména díky své variabilitě nadále
používá. Trubkové lešení se navrhuje podle revidované normy ČSN 73 8107[1],
která je uživatelsky velmi příjemná
a jednoduchá, ovšem v mnoha směrech
konzervativní.

DET. A

F

F

DET. A

a)
a)

b)

c)

b)

c)

Obr. 2 Zkouška upínacího účinku hákové spojky: a) prosté uložení trubky bez použití spojek,
b) trubka upnutá pomocí hákové spojky, c) detail DET. A - připojení trubky [2]

trubek a spojek. Pokud upínací účinek
Prostorová tuhost trubkového lešení je
spojek (vetknutí spojek) je zanedbatelzajištěna násobným podélným příhradoný, potom je logicky možné považovat
vým ztužidlem ve vnější řadě sloupků,
with progeCAD Educational version www.progesoft.com.
Business
usage is
prohibited. spojkami za
všechny
spoje
s strictly
hákovými
příčnými ztužidly Printed
a spolupůsobením
kloubové. Za předpokladu standardního
příčníků a podélníků se sloupky. Zde
použití trubkového fasádního lešení
ovšem nastává potíž: podle řady studií
je tím výrazně omezena tuhost lešení
nelze upínacího účinku hákových spojek
v rovinách podlah – zde se příhradovyužít, protože je pro tuhost přípoje
vé ztužení až na výjimky nevyskytuje.
zanedbatelný. Např. Vlasák a kol. [2] proOtázka potom zní: Čím je tedy tuhost
Ve statickém výpočtu se má uvažovat
vedli již před lety experimenty, na nichž
konstrukce v rovinách podlah zajištěna?
vzpěrná délka podle kotevního rastru:
demonstrovali, že tuhost přípoje pomocí
Vnější líc fasádního lešení je proti posuhákové spojky se na průhybu prostě
nutí ve směru rovnoběžném s fasádou
uloženého nosníku výrazněji neprojeví.
a) kotvení ob jedno vodorovné ztužení
zajištěn průběžným podélným ztužením.
Jinými slovy, průhyb lešeňové trubky
(obr. 1a): Lcr=0,8L
Spojité vnitřní podélníky jsou (podle
uložené na zkušebních válečcích a trubky
předcházejících závěrů) kloubově přiupevněné
na
koncích
pomocí
hákových
b) kotvení v každém vodorovném ztupojeny na průběžné sloupky. V každém
spojek k dalším trubkám je zhruba stejný
žení (obr. 1b): Lcr=L
druhém patře jsou liché sloupky kotveny
(obr. 2 a 3).
pomocí krátkých kotev k fasádě. Dlouhé
Za ztužení se přitom považují spojité
kotvy ani V‑kotvy se u trubkových lešení
Spoj trubek (styčník) pomocí hákových
podélníky v kombinaci s příčníky. Štíhlost
prakticky nepoužívají.
spojek lze obecně provést několika
sloupků je omezená hodnotou 220
CAD Educational
version
www.progesoft.com.
Business usage is Business
strictly usage
prohibited.
Printed
with progeCAD
Educational
version www.progesoft.com.
is strictly prohibited.
způsoby, které se od sebe liší orientací
a u tlačených ztužidel hodnotou 250.
Standardní statický výpočet trubkových
lešení vychází z tradičního přístupu, kdy
jsou pro standardní kotevní rastr předepsány vzpěrné délky sloupků a vypočteny jejich únosnosti. Při výpočtu vnitřních
sil se předpokládá centrické zatížení
sloupků bez vlivu excentrického umístění
spojek a trubek.
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Obr. 1 Stanovení vzpěrné délky sloupku
podle [1]

b)

2

3

4

5
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Obr. 3 Vlasák a kol.[2]: Zkoušky upínacího efektu hákových spojek: plnou čarou průběhy
zatěžování prostě uložených trubek, čárkovaně průhyb trubky upnuté spojkou

CAD Educational
version
www.progesoft.com.
Business usage is Business
strictly usage
prohibited.
Printed
with progeCAD
Educational
version www.progesoft.com.
is strictly prohibited.
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(výrobce zde nebude uveden). Trubky
i spojky byly nové, nepoužité, nebyly
opatřené žádnou povrchovou úpravou,
ale ani nebyly zkorodované. Vzhledem
k povaze zkoušek nebyly ověřovány materiálové charakteristiky oceli trubek ani
spojek. Byly provedeny 3 typy zkoušek
(obr. 5), celkem bylo vyzkoušeno 9 vzorků. Další využití výsledků ve výpočtech
se předpokládalo u zkoušky č. 2, proto
u ní bylo testováno celkem 5 vzorků
v souladu s požadavky normy [4].

KRÁTKÁ KOTVA
VNITŘNÍ SLOUPEK
VNITŘNÍ PODÉLNÍK
PŘÍČNÍK
VNĚJŠÍ PODÉLNÍK
VNĚJŠÍ SLOUPEK
PODÉLNÉ ZTUŽIDLO
Obr. 4 Teoretický model části patra trubkového lešení při zanedbání rotační tuhosti spojů [3]
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Na obr. 4 je naznačeno teoretické
chování kotvení při působení vodorovného silového impulsu v oblasti vnitřního sloupku za předpokladu nulových
rotačních tuhostí spojů. Příčník se díky
kloubovým přípojům volně pootáčí, střed
otáčení leží v rovině vnějšího podélného
ztužení. Vodorovnému posunu vnitřního
sloupku ve směru rovnoběžném s fasádou ovšem není ničím bráněno a vzniká
staticky přeurčitá konstrukce, tedy
mechanismus.

vnitřní řady vykazuje (tato konfigurace se
úspěšně používá desítky let). Na fakultě
stavební ČVUT v Praze, katedře ocelových a dřevěných konstrukcí byla v nedávné době provedena analýza prostorového spolupůsobení prvků trubkového
lešení. Spočívala v provedení základních
zkoušek rotačních tuhostí spojů a simulacích na pokročilých prostorových
numerických modelech.

Zkoušky tuhosti spojů trubek
s hákovými spojkami

Skutečné působení trubkového lešení
se od Printed
takto with
zidealizovaného
stavu
přece
Pro zkoušky
byly
použity
běžné,
svařoprogeCAD Educational
version
www.progesoft.com.
Business
usage
is strictly
prohibited.
jen liší a celá soustava potřebnou tuhost
vané lešenářské trubky a hákové spojky

TYP 1
F

F

TYP 2

TYP 3

F

F

F

F

Obr. 5 Schéma zkoušek spojů s hákovými spojkami: typ 1 – svislé namáhání vodorovné trubky, typ 2 – vodorovné namáhání vodorovné trubky, typ 3 – vodorovné namáhání vodorovné
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
trubky spoje s otočenou spojkou

Při každém použití hákové spojky dochází u trubkových lešení k vzájemnému
otlačení trubek v místě spoje. Kontaktní bod trubek byl po každé zkoušce
změněn, aby nedocházelo k dosednutí
trubek do deformovaných míst. Svislá
(fixní) trubka, která byla vzájemným dosednutím poznamenána více, byla vždy
po třech zkouškách vyměněna za novou.
Vodorovná (zatěžovaná) tyč byla po
každém testu pootočena tak, aby další
zkouška nebyla deformovanou zónou
ovlivněna. Spojka byla použita pokaždé
nová, byly označeny čísly 1 – 9, čímž byly
také odlišeny jednotlivé zkoušky.
Utažení spojky bylo provedeno zkušeným pracovníkem utahovacím momentem v rozmezí 25 – 30 Nm. Záměrně
nebyl použit momentový klíč, který se
zpravidla nepoužívá ani při praktické
montáži.
Zatěžování bylo vyvozováno pomocí
ručního napínacího zařízení doplněného o citlivý siloměr. Zatěžovací kroky
byly voleny s ohledem na aktuální stav
spoje. Ve všech případech bylo prováděno postupné zatěžování a posléze
odtěžování. U většiny zkoušek byl poté
zatěžovací mechanismus přemístěn na
druhé rameno zatěžované tyče a zatěžování pokračovalo. Ve dvou případech
byl cyklus opakován vícekrát. Pomocí
strunových průhyboměrů byly měřeny
posuny zatěžované tyče ve vzdálenosti
452 mm od osy spoje, a to vždy současně na obou ramenech.
Největší pozornost byla věnována
zkoušce typu 2, jejíž dispozice odpovídá
přípoji příčníku či podélníku ke sloupku
a jeho odpor při otáčení vodorovných
prutů v rovině podlahy. Bylo provedeno
celkem 5 zkoušek, vzorky byly postupně
označeny 2-4 až 2-8. U čtyř vzorků bylo
zatěžování provedeno v jednom kompletním cyklu (kladná i záporná větev,
vždy včetně odtížení), u vzorku 2-6 byly
provedeny dva kompletní cykly (Obr. 6).
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Souhrn - zkouška typu 2
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Obr. 6 Zkouška typu 2 – výsledky měření [3]
Průběhy všech grafů zkoušky typu 2
jsou vesměs velmi podobné, na počátku
zatěžovacích cyklů měly všechny spoje
podobnou tuhost. Poté došlo k výraznému prokluzu, kdy se pootočení spoje
zvyšovalo téměř bez přírůstku zatížení.
Odlehčování spoje se v grafech vyznačovalo sklonem zhruba odpovídajícím
počáteční tuhosti. Zatěžování na záporné
větvi způsobovalo nejprve vymizení výrazných zbytkových deformací a plynule
navazující méně výrazný prokluz. Závěrečné odlehčení opět zhruba kopírovalo
počáteční sklon diagramu.
Z pohledu dalšího využití výsledků měření se jako nejdůležitější charakteristiky
jeví:
•
•

počáteční tuhost spoje
okamžik začátku prokluzu.

Statistickým zpracováním výše uvedených diagramů byly stanoveny:
•
•

M‑φ charakteristika spoje
charakteristická momentová únosnost spoje.

Pro vyhodnocení zkoušky byl použit
modifikovaný postup z normy ČSN EN
12 811-3 [4]. Výsledná tuhost a charakteristická únosnost spoje jsou znázorněny na obr. 7. Přestože únosnost je v absolutní hodnotě poměrně malá (a proto
nepoužitelná v tradičním přístupu), do
numerických výpočtů prováděných
pomocí metody konečných prvků ji lze
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Obr. 7 Tuhost spoje sloupek x vodorovná trubka pomocí svisle umístěné hákové spojky [3]
při dnešní úrovni statických programů
úspěšně zavést.

Závěr
Na ČVUT v Praze byla provedena analýza prostorového chování fasádního trubkového lešení. V první fázi byl stanoven
charakteristický pracovní diagram spoje
s hákovou spojkou, jenž bude v další fázi
použit pro pokročilé numerické simulace.

Poděkování
Výzkum byl částečně financován projektem SGS16/137/OHK1/2 T/11. Autor
tuto podporu vysoce oceňuje.

Normy a literatura
[1] ČSN 73 8107 Trubková lešení
ČNI 2005.
[2] Vlasák S., Gothard R., Brabec V.
Bezpečná práce s trubkovým lešením, Práce, 1982.
[3] Dolejš, J.: Prostorové spolupůsobení
prvků a dílců fasádního lešení, habilitační práce ČVUT 2012.
[4] ČSN EN 12811-3 (73 8123):
Dočasné stavební konstrukce
Část 3: Zatěžovací zkoušky,
ČNI 2003. ▪

Lešení na průčelí a věžích Chrámu
Panny Marie na Chloumku v Luži
Ing. Petr Veverka, PROVE servis s. r. o. • foto: Archiv firmy PROVE
Stavba: Generální oprava průčelí a věží
Chrámu Panny Marie na Chloumku v Luži
Provádějící firma (lešení):
PROVE servis s. r. o.
V polovině roku 2015 se na nás obrátil
investor s požadavkem na vybudování
konstrukce lešení na průčelí a věžích
Chrámu Panny Marie na Chloumku v Luži
včetně osobo‑nákladního výtahu GEDA
300 Z/ZP
Zadání bylo poměrně jednoduché, byly
zde pouze 2 hlavní problémy:
1)

obejít široké římsy ve 2 úrovních
fasády

2)

založení konstrukce mezi věžemi
nad střechou objektu

Široké římsy ve 2 úrovních
fasády
Lešení kolem říms bylo vyřešeno klasickým způsobem pomocí konzol šíře
0,73 m včetně vzpěr. Konstrukce zde
byla v několika místech doplněna opřením (obr. 1).

Založení konstrukce mezi
věžemi nad střechou objektu
Konstrukce od země byla v úrovni nad
střechou chrámu doplněna speciálními
„složenými“ konzolami KArV 2015, které
byly chemickými kotvami připevněny
do nosných zdí kostela. Pomocí
příhradových nosníků byl kolem věží
vytvořen nosný systém, na kterém
bylo založeno 5 pater lešení a zároveň
i z něho svěšeny 2 patra lešení pro práce
na spodní úrovni fasád věží (obr. 2).

Obr. 1 Nákres lešení u římsy

Pro celou konstrukci lešení byl zvolen
typ fasádního rámového lešení Layher
Blitz v kombinaci s univerzálním modulovým lešením Layher Allround. Na
základě návrhu našeho projekčního oddělení a následného statického výpočtu
Ing. Svatopluka Vlasáka byla předložena
pouze 1 varianta zesílené konstrukce
(obr. 3).
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Obr. 2 – Speciální konzola

Obr. 3 Nákres lešení – čelní pohled
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Vlastní výpočet byl doplněn výstupy
z výpočtového programu FIN EC. Celá
konstrukce byla též samozřejmě posouzena na zatížení větrem.
Konstrukce byla kotvena do zděných
částí věže, v místě říms doplněna opřením a v úrovni příhradových nosníků
i vodorovným ztužením.
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.

Akce v číslech:
Zahájení prací: 2. 6. 2015
Ukončení prací: 31. 10. 2015

Velkým problémem celé montáže bylo
přiblížení materiálu na místo montáže (manipulace), která byla nakonec
zajištěna pomocí autojeřábu s velkým
dosahem.

Vlastní hmotnost konstrukce: cca 25.000 kg
Provozní zatížení: 1 patro 1,50 kN / m2
1 patro 0,75 kN / m2

Dále nám dělal značné starosti poměrně
silný vítr, který je v této lokalitě skoro
neustále. ▪

Délka montáže: 8 pracovních dnů
Počet pracovníků pro montáž: 6

Lešení LAYHER Montáž Demontáž Pronájem Prodej
Pronájem tribun Pronájem pódií Prodej lešení Layher Pronájem lešení Layher
Dodávky speciálních konstrukcí
Vyhotovení dokumentace k lešení
Prodej tahoměrů na zkoušení kotev lešení
Prodej výtahů a vrátků GEDA

PROVE servis s. r. o.
Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7
Tel +420 721 244 232

Pobočka Brodce – pro region Mladá Boleslav
Drahelka 345, 294 73 Brodce

E-mail proveservis@gmail.com

Web leseni-servis.cz
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Informace o Unii evropských
lešenářských organizací
Ing. Karel Škréta
Mezi zakládajícími členy Unie evropských
lešenářských organizací (UEG) byla v roce
2007 i Českomoravská komora lešenářů.
Do činnosti jsme byli aktivně zapojeni
až do roku 2011. Do nákladů spojených
s členstvím v UEG patřil pravidelný každoroční příspěvek 5000 €, k čemuž bylo
nutno připočítat i náklady na účast na
pravidelných zahraničních zasedáních.

(Ställningsentreprenörerna) a mezi členy
je stále uváděna i česká ČMKL.
Jako hosté jsou prezentováni němečtí výrobci lešení ALTRAD plettac assco, RUX,
MJ‑Gerüst, PERI a Layher, dále dánští výrobci Nordic Platform a JUMBO Stillads,
švýcarský Tobler a francouzský FORTAL.

V roce 2012 byla rámci diskusí na půdě
ČMKL naše účast vyhodnocena. Přínos v oblasti informací a společných
postupů, který jsme očekávali,
nebyl naplněn. Z ekonomického hlediska byly náklady pro
Komoru těžko zvládnutelné.
Příjmy z členských příspěvků
nebyly pro takové úhrady dostatečné, na zvláštní dotace
a dary od členů Komory nebylo možno spoléhat trvale.
Tuto situaci jsme UEG oznámili s tím, že není v našich
silách hradit pravidelné příspěvky, spolupráci a výměně
informací se však nebráníme.
Formálně nedošlo k ukončení členství ČMKL v UEG a na
stránkách www.ueg‑eu.org je
Komora i nadále uváděna, zasedání se však již neúčastníme.
Mezi členy UEG v současné
době patří dvě německé organizace, Bundesinnung für
das Gerüstbauer ‑ Handwerk
a Güteschutzverband Stahlgerüstbau
e. V. (v rámci hlasování má ale Německo
pouze jeden hlas), Švýcarsko zastupuje
Schweizerischer Gerüstbau Unternehmer
Verband SGUV a Švýcar, pan Martin Angele, je aktuálně také prezidentem UEG.
Spojené království reprezentuje The National Access and Scaffolding Confederation, Nizozemsko pak Vereniging van
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Dalšími členskými zeměmi
jsou Norsko (The Federation of Norwegian Scaffolding Contractor Stillasentreprenørenes Forening), Finsko (General Constractors of Finland), Polsko (Polska Izba
Gospodarcza Rusztowań), Lucembursko
(Spanier & Wiedemann S.à.r. l.), Švédsko
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16508 Dočasné stavební konstrukce –
Konstrukce pro opláštění – Požadavky na
provedení a obecný návrh. Diskutovalo
se rovněž o nové pracovní skupině WG
15, která je zaměřena na problematiku
výroby dočasných stavebních konstrukcí
v návaznosti na EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. V rámci
UEG vzniká příručka správných postupů,
které by měly být uplatňovány jako kodex
chování členů UEG. Její dokončení se
očekává v polovině roku 2016. V letošním roce je plánováno konání
valné hromady UEG v Polsku.
Z pohledu ČMKL lze konstatovat, že veškeré projednávané
normalizační dokumenty jsou
plně dostupné prostřednictvím spolupráce s českou
národní komisí TNK
92 Lešení. Problematika nelegální
práce zatím nebyla
v rámci ČMKL zmiňována. O správné postupy se
budeme samozřejmě zajímat,
pokud budou veřejně k dispozici.

V roce 2015 se konala valná hromada
UEG ve Finsku. Informuje o něm časopis
polských lešenářů Rusztovania, z něhož
také přebíráme následující informace.
Diskuse na valné hromadě byla věnována problematice nelegální práce a nelegálního zaměstnávání v EU a členských
státech UEG. Tento problém je aktuální
i v oblasti montáže dočasných stavebních
konstrukcí. Dále byli účastníci informováni o aktivitách technické komise CEN/TC
53 Dočasné stavební konstrukce se zaměřením na novely norem EN 1263 část
1 a 2 pro záchytné sítě a novou normu EN

V souvislosti s UEG ještě jedna
zajímavost. V září 2015 proběhlo 41 zasedání evropské
technické normalizační komise CEN/TC 53 pro dočasné
stavební konstrukce. Kromě
jiného byla otevřena otázka
interpretační skupiny, což by měla
být skupina odborníků, kteří se budou
vyslovovat k problémům souvisejícím
s nejasnostmi v evropských normách pro
lešení. Diskutoval se způsob zveřejňování
závěrů takové skupiny. Vzhledem k tomu,
že CEN/TC 53 nemá potřebnou veřejně
přístupnou platformu, bylo dohodnuto,
že odpovědi interpretační skupiny budou
zveřejňovány na stránkách UEG (www.
ueg‑eu.org). Zatím je tato rubrika prázdná, ale pokud se bude postupně plnit
informacemi, bude to jistě pozitivní krok
přispívající k rozšíření úrovně znalostí souvisejících s dočasnými stavebními
konstrukcemi. To je také cílem Českomoravské komory lešenářů. ▪

Fasádní rámové lešení Layher Blitz | Modulové lešení Layher Allround
Pojízdná hliníková lešení a žebříky Layher | Těžké podpěry Layher
Provizorní přemosťovací systém Layher | Podpěrný systém Layher Tg60
Provizorní kazetové zastřešení Layher | Plachtové střechy a haly Layher
Tribuny a pódia Layher | Truss systémy Layher | Schodiště Layher

tel. 326 723 773
e-mail info@lavel.cz

www.lavel.cz

TECHNIKA A ZAŘÍZENÍ
NEJEN PRO LEŠENÁŘE,
POKRÝVAČE A FASÁDNÍKY
TONSTAV–SERVICE s.r.o. je členem Českomoravské komory lešenářů o.s.

Stavební výtahy, vrátky
a shozy GEDA
Prodej, pronájem a servis. Navrhneme optimální
typ a sestavu, zajistíme montáž a demontáž.

Lešení a pojízdné věže Layher
Prodej a pronájem. Zaměříme, navrhneme
optimální sestavu, zajistíme montáž a demontáž.

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

České Budějovice

Praha

Beroun

Brno

Materiály, technika a servis NEJEN pro stavební profesionály!

Ostrava

Hradec Králové

www.tonstav-service.cz
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Využití lešení Layher při oslavách 750.
výročí založení města České Budějovice
Kolektiv autorů firmy TONSTAV‑SERVICE s. r. o. • foto: Ing. Milan Veverka
Město České Budějovice oslavilo dne
10. 3. 2015 již 750. výročí ode dne svého založení. Celé přípravy na tuto akci
musely být zvládnuté za rekordně krátký
čas, jelikož definitivní rozhodnutí o podobě slavnosti padlo až koncem ledna
téhož roku. Vybraná pořádající agentura
musela rychle vyřešit žádosti o uzavření ulic a náměstí, zhasnutí pouličního
osvětlení pro noční multimediální show,
připravit samotný scénář akce, jakožto
oslovit a zajistit umělce, kteří budou
ochotni za tak krátkou dobu vystoupit.
Zároveň také technicky sjednotit jednotlivé konstrukce s požadavky na jejich
vystoupení. Po kladném vyřízení žádostí
a úporné nicméně úspěšné snaze zajistit
umělce mohly přípravy začít.
Oslava byla pojata vskutku velkolepě
formou tematického multimediálního představení pod názvem Magické
Budějovice. Mnoho laserových paprsků
a efektů rozzářilo náměstí Přemysla
Otakara II., budovu radnice, Samsonovu
kašnu a Černou věž. Do programu bylo
také zapojeno více jak 5 000 návštěvníků, kteří pomocí rozsvícených mobilních
telefonů vytvořili zářící srdce města. Této
show předcházel koncert místní skupiny
HE band, načež poté vystoupila několikanásobná slavice zpěvačka Lucie Bílá.
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Pro tyto účely firma TONSTAV
‑SERVICE s. r. o., která byla jedním
z partnerů akce, smontovala několik pomocných konstrukcí. Jednalo se hlavně
o celkem 56,5 metrů dlouhé a cca 4 m široké molo sestavené z lešení Layher Allround v kombinaci s pódiovým systémem
Layher Event. Toto molo směřovalo od
Samsonovy kašny až k radnici, přičemž
sloužilo nejen pro tematické umělecké
vystoupení v rámci celého programu, ale
také pro světelné a pyrotechnické efekty.
Před budovou radnice vyrostlo z lešení
Layher Allround 6 m vysoké bezpečné
pódium, které pro své vystoupení využila
právě Lucie Bílá. Jedním z požadavků
zpěvačky bylo spodní vytápění pódia.
Součástí této konstrukce byla také
velkoplošná obrazovka, na kterou byly
promítány jak historické milníky města,
tak jednotlivé záběry z vystoupení.
Několik dalších 6 m vysokých a cca 2,5 m
širokých konstrukcí bylo využito pro
osazení projektorů a techniky pro laserovou show. Tyto konstrukce musely být
zastřešeny proti nepřízni počasí. Firma
TONSTAV‑SERVICE s. r. o. použila lešení
Layher Allround v kombinaci s Layher
Keder systémem.
Všechny konstrukce byly profesionálně
navržené a poté smontované během
několika hodin v jednom dni pouze ze
standardních dílů tohoto systému. Na
základě ohlasu pořádající agentury byly
konstrukce plně vyhovující jak pro laserovou show, tak pro vystupující umělce. ▪
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Lešení HAKI — správná volba
Vyrábí HAKI a. s.
Kolektiv autorů firmy HAKI a. s. • foto: Archiv firmy HAKI
Kvalitní lešení patří mezi prostředky jak
si co nejvíce usnadnit práci ve výškách,
a proto je nedílnou součástí každé
stavby.
Lešení HAKI působí na českém trhu již
více než čtyřicet let. Mezi odbornou
i laickou veřejností je velmi známé.

Bohužel ti, kteří s ním nepřišli v posledních letech do styku, nejsou dostatečně
informováni o inovacích a doplňcích,
o které byl v posledních letech tento
systém obohacen. Jmenujme například
celou řadu délek horizontálních dílců,
která začíná na 0,5 m a končí 4 m podélníkem. Samozřejmostí jsou všechny délky
sloupků od 0,68 m do 2,72 m. Neméně důležité jsou pak doplňkové prvky
jako konzole, závěsy, prvky pro zúžení
pole atd., které násobně zvyšují jeho
variabilitu a již mnohokrát se osvědčili při
řešení těch nejsložitějších lešenářských
konstrukcí. Standardním případem je
obejití římsy, kdy pomocí závěsu s napojením sloupku pole zúžíme, a pak pomocí
konzoly se vrátíme zpět ke stěně.
Především pro potřeby staveb ve městech pak byl vyvinutý rám pro podchod
a pro překlenutí větší vzdálenosti i přemostění.
Vždy tam, kde je třeba velký pracovní
prostor, třeba při zateplování pro odkládání balíků materiálu, nebo výměny oken
s velkými rámy, ocení pracovníci základní
šíři 1,2 m. Naopak při nedostatku místa
je možné použít šíři 0,66 m nebo 1 m.
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Lešení se uplatní i ve speciálních
aplikacích:
Schodišťová věž HAKI
V poslední době, kdy je stále větší důraz
kladen na bezpečnost nejen na samotném pracovišti, ale i na přístupu k němu,
se uplatňuje schodišťová věž, která
kromě bezpečnosti zajistí i vysoký komfort přístupu. Bez nejmenších problémů
byla použita v těžkých podmínkách při
výstavbě metra a to nejen jako volně
stojící, ale i zavěšená.
Pojízdná sestava HAKI UNIVERSAL
HAKI UNIversal bezpochyby patří v současné době ke špičkovým výrobkům
v oblasti pojízdného lešení. Výhodou
tohoto typu pojízdného lešení je především jeho robustnost a to i přestože není
sestaveno s pomocí rámů, ale jen ze základních dílců HAKI. Díky tomu je možné
sestavu složit i v místech s omezeným
přístupem (s úspěchem je používáno
k vnitřní kontrole nádrží v chemickém
průmyslu, kde vstup je omezen rozměry
60x60cm, ale potřebná je maximální
pracovní výška – 14,5 m). Základní
rozměr pole je 1,35 m x 3,05 m (příčník

1,2 m, podélník 3,0 m), další rozměry lze
uzpůsobit dle rozměrové řady fasádního
lešení.
Například v místech s omezeným prostorem se uplatní užší sestavy, při zachování
vysoké únosnosti (příkladem je montáž
elektrovýzbroje na střechu trolejbusů).

Společnost HAKI rozšířila síť svých
prodejních partnerů tak, aby v každém
regionu ČR bylo možné snadno a rychle
vyhovět požadavkům zákazníka. Seznam
prodejních míst je uveden na webových
stránkách www.haki.cz, kde také naleznete i návody na použití doplňkových
dílců. ▪

 Stavební lešení HAKI IV (v různých šířkových modulech)
 Schodišťové věže HAKI
 Pojízdné lešení HAKI UNI
 Speciální prvky pro složité stavby

HAKI a.s., Studené 94, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: 241950757-8, e-mail: info@haki.cz, www.haki.cz
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Zpracování doplňků
technické dokumentace
Ing. Svatopluk Vlasák
Je to způsobeno řadou faktorů, především rezervou danou součiniteli zatížení
a nevyužíváním předpokládaného proměnného zatížení.

Technická dokumentace jednotlivých
výrobců je uživatelům dostupná v různém rozsahu. Ale i v případě, že výrobci
poskytují relativně hodně dokumentace, vyskytnou se v praxi případy, které
musíme řešit.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požaduje:
„Pokud pro dočasnou stavební konstrukci
není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá
zamýšlené konstrukční uspořádání, musí
být odborně způsobilou osobou proveden
PROVE servis s.r.o.
výpočet pevnosti a stability…“
Ing.individuální
Svatopluk Vlasák
Případy, kdy se přesahuje max. výška typového výpočtu (12 pater) je ve velkých
městech i v průmyslu hodně, často však
se staví bez požadovaného posouzení
a většinou se nic nestane.

Horší je situace, když některé dílce
v konstrukci lešení jsou přetíženy a hrozí
havárie konstrukce.
Následující příklad uvádí posouzení typového dílce použitého jinak, než předpokládala technická dokumentace výrobce:
Lešení Sprint_ Příhradový nosník 5 m
vnější nosník

V lešení výšky 40 m je v úrovni 4 m montováno přemostění polí 3,0 m a 1,5 m.
K tomu je použit typový přemosťovací
nosník délky 5,0 m. Takový případ je nutné posoudit, neboť zatížení neodpovídá
navrženému nosníku.
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Výsledky výpočtu
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Všechny vypočtené hodnoty

x

Příhradové nosníky byly posouzeny výpočtovým programem FIN EC, FIN 2D.
Nevyhovuje vzpěr horního pásu nosníku.
Kde je využití 152,88 %.
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1,5
1,5

3,0

1,5

Řešením je montovat nosníky znovu
v další úrovni nebo vyvěsit do krajních
sloupků přemostění. Navíc je nutné kotvit krajní sloupky po 2 m výšky nebo je
zdvojit až nad úroveň příhradového nosníku. Rovněž zakotvit horní pás v místě
připojení (mezi poli 3,0 m a 1,5 m). ▪
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Supervize lešenářských prací
v průmyslových areálech
Zdeněk Picek, PKL servis s. r. o. • foto: Archiv firmy PKL servis s. r. o.
O tom, že se firma PKL servis s. r. o.
zabývá od roku 2007 speciálními
konstrukcemi z lešení ve stavebnictví,
průmyslu a hlavně konstrukcemi pro
sportovní a kulturní akce, jsme informovali v předchozích číslech. V roce
2011 rozšířila firma své portfolio služeb
o supervizi lešenářských prací v průmyslových areálech.
V současné době vykonáváme trvale tuto
činnost v Mondi Štětí, a. s. a v Lovochemii, a. s., Unipetrol RPA a Česká rafinérská naše služby využívá při odstávkách
provozů nebo při obnově po závažných
mimořádných událostech. Dále naše
společnost spolupracuje s Mondi Bupak, s. r. o. České Budějovice a Mondi
SCP, a. s. Ružomberok.
Hlavní náplní činnosti je kontrola kvality
předávaných lešeňových konstrukcí
z hlediska normových požadavků na statickou a funkční bezpečnost. Naši supervizoři dále stvrzují předávané množství
měrných jednotek, kontrolují bezpečné
provádění prácí na lešení, koordinují
požadované úpravy lešení dle požadavků
uživatele(ů) lešení. Prováděny jsou dále
kontroly déle stojících lešení a kontrola
neautorizované přestavby lešení. U některých zákazníků je prováděna kontrola
fakturace v souladu s předávacími protokoly a školení uživatelů.

Obr. 1

U všech výše jmenovaných firem jsou nároky na bezpečnost lešení větší, než jsou
normové požadavky. Zvýšené požadavky
se týkají zejména montáže okopových
zarážek, zábradlí a výstupů.
Před zahájením naší činnosti v Mondi
Štětí, a. s. bylo možno v areálu najít
konstrukce, které neměly s normami řady
7381xx a návody jednotlivých výrobců
nic společného (obr. 1–3 vstupní audit
v květnu 2013).
Činnost naší firmy ve Štětí byla zahájena
v červnu 2013, kdy došlo i ke změně
dodavatele lešenářských prací.
Po roční přetahované jsme dosáhli téměř
uspokojivého stavu lešeňových kon20 | Lešenář 11

Obr. 3

Obr. 2

strukcí. V tomto období jsme denně řešili
nedodržování ustanovení ČSN 738101
čl. 4. 5. 1: „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“ (obr. 4 a 5).

Obr. 4

Obr. 6
Téměř všem lešenářům jsme museli
denně vysvětlovat, že prostorové tuhosti
se dosahuje systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách
(obr. 6).
Na dalších fotografiích je již vidět značný
posun. Dodavatel se naučil plnit i ustanovení NV 362/2005 Sb., Příloha část VII.,
čl. 2: „Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá
zamýšlené konstrukční uspořádání, musí
být odborně způsobilou osobou proveden
individuální výpočet pevnosti a stability
kromě případů, kdy je konstrukce monto-

Obr. 5

vána ve shodě s uspořádáním obsaženým
v české technické normě.“
Zvláštní kapitolou v kvalitě lešeňových
konstrukcí jsou někteří dodavatelé v provozech Lovochemie, a. s. Zde, se v této
oblasti zastavil čas na konci osmdesátých
let minulého století. Naše soustavné
působení zde začalo 2. 3. 2016.
Pro ilustraci opakující se závady (výpis
ze zápisu z kontrolních pochůzek za měsíc
březen 2016).
Konstrukce založena bez stavitelných
patek (obr. 7).

Obr. 7
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Obr. 8

Obr. 11

Obr. 9

Obr. 10
Použity hákové spojky dle ČSN 738107
na trubky s povrchovou úpravou dle ČSN
EN 39. Konstrukce částečně založena
bez stavitelných patek (obr. 8).
Nedodržena maximální délka pole lešení
2,55 m (trubkové lešení dle ČSN 738107).
Nepřípustné mezery na pracovních
podlahách cca 70 mm. Podlahové dílce
nejsou zajištěny proti svévolnému posunutí. Nedostatečné zajištění prostorové
tuhosti konstrukce (obr. 9).
Vstupní žebříky svařené z armovací oceli.
Žebřík bez technické dokumentace.
Kotvení do žebříku nádrže. Nepřípustné
22 | Lešenář 11

řešení přístupu na pracovní podlahu.
Neřešení přehozů, atd. (obr. 10).
Není zabezpečena prostorová tuhost
konstrukce. Lešení založeno bez nánožek a podkladních prvků. Není zajištěna
vzpěrná délka nosných svislých sloupků.
Nevhodná řešení „přehozů“. Volné okraje
pracovních podlah nejsou zabezpečeny –
chybí okopové zarážky (obr. 11 a 12).
Na správně postavené lešení z Lovosic
si budeme muset ještě nějakou dobu
počkat. Na závěr lovosické kapitoly dvě
fotografie, kde není dobře snad vůbec
nic (obr. 13 a 14).

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

S úplně s jinými problémy jsme se
potýkali na začátku ještě probíhající
akce „Obnova etylénové jednotky po
mimořádné události ze dne 13. 8. 2015“
v Unipetrolu RPA, kde generálním dodavatelem demolice poškozených zařízení
a montáže nové technologie je firma
LINDE AG.
Německá firma od začátku odmítala používání trubkového lešení bez povrchové
úpravy a dřevěných sbíjených žebříků
s příčlemi vsazenými do zdvojených
postranic ze strany dodavatele lešenářských prací, i když jak je zřejmé z fotodokumentace tohoto lešení montovaného
v souladu s normou ČSN 738107 bylo
do 10% celkového objemu.
Při obhajobě používání výše uvedeného lešení a žebříku jsme vyšli z úmluvy
Mezinárodní konference práce (dále jen
MOP). MOP je jednou z nejdůležitějších
odborných mezinárodních organizací
přidružených k OSN. Byla založena
v roce 1919 na základě Versailleské
mírové smlouvy. Původní znění ústavy
MOP bylo vyhlášeno v Mírové smlouvě
versailleské jako část XIII. této smlouvy
pod články 387 až 427 (č. 217/1921
Sb.). Vzhledem k tomu, že Československá republika byla signatářem Mírové

smlouvy versailleské, byla i zakládajícím
členem MOP. V roce 1946 byla ústava
MOP drobně změněna (č. 98/1947 Sb.)
a MOP byla přijata jako jedna z prvních organizací do systému Organizace
spojených národů. Vzhledem k tomu, že
se Česká republika v roce 1993 přihlásila
k právnímu nástupnictví České a Slovenské federativní republiky, stala se členem
MOP.

Základním posláním MOP je formulování, přijímání a prosazování mezinárodních
pracovních standardů. Ty jsou přijímány
ve formě úmluv, protokolů a doporučení
a týkají se především svobody sdružování, politiky zaměstnanosti, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, sociálního zabezpečení
a dalších otázek. Úlohou MOP je usilovat
o zlepšení takových pracovních podmí-
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nek, které znamenají nespravedlnost
a strádání pro mnoho lidí.
Mezinárodní úmluvy jsou mezinárodní
dohody, které stanovují zejména cíle
státní politiky BOZP a pracovní normy.
Úmluvy jsou normy, které se po ratifikaci
stávají pro členský stát závazkem.
Pro naši argumentaci byla použita
Úmluva č. 167 o bezpečnosti a ochraně
zdraví ve stavebnictví, která byla přijata
dne 20. června 1988 na 75. zasedání
generální konference Mezinárodní organizace práce. Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla
zapsána dne 11. ledna 1990 generálním
ředitelem Mezinárodního úřadu práce.
Podle článku 38 odstavce 3 Úmluva
vstoupila pro Českou a Slovenskou
Federativní Republiku v platnost dnem
11. ledna 1991 a byla publikována pod
č. 433/1991 Sb.
Ve výše uvedené Úmluvě se v čl. 14,
odst. 3) praví, cituji: „Všechna lešení
a žebříky budou konstruovány a používány
v souladu s vnitrostátními právními předpisy“. V dalším kole vysvětlování došlo na
NV 362/2005 Sb., které nejprve zástupci
německé firmy odmítali přijmout. Po
argumentaci, že toto Nařízení vlády vychází z evropské směrnice 2001/45/ES,
kterou se mění směrnice Rady 89/655/
EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání
pracovního zařízení zaměstnanci při práci
(druhá samostatná směrnice ve smyslu
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/ES), bylo
již téměř vyhráno.
Pro použití dřevěných žebříků jsme
potom našli oporu ve výše uvedeném
NV a normě ČSN 738101. Používání
dřevěných sbíjených žebříků s příčlemi
vsazenými do zdvojených postranic je
v souladu s Přílohou NV č. 362/2005
Sb., část VII., čl. 9 – „Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít
i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce
3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených
postranic dostatečné pevnosti doložené
výpočtem“. Výpočet žebříku dodavatelem lešení doložen. Na připomínku, že
otvory v podlahách musí mít poklop,
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jsme našli oporu v normě ČSN 73810,
která řeší nezaklopený otvor v čl. 4. 6. 2,
cituji: „Výstupní otvory v podlahách musí
být zaklopeny nebo ohrazeny. Za ohrazení
lze považovat i přesah žebříku přes horní
podlahu nejméně o 1,0 m“.
K obhajobě používání trubkového lešení
bez povrchové úpravy potom stačilo
uvedení výše uvedené Úmluvy MOP
a normy ČSN 738107, jejíž znění je od
roku 2005 plně v souladu s normou ČSN
EN 12811-1.
Po tom, co jsme německého partnera naučili pracovat s NV 362/2005 Sb. přišel
český externí pracovník firmy LINDE AG
s požadavkem na dodržení výšky zábradlí
v souladu s NV 362/2005 Sb. (1,10 m)
i u dílcových lešení. K tomuto postačilo
„stručné“ vysvětlení, že zábradlí montované na konstrukcí dílcového lešení je
v souladu s ČSN EN 12 811-1. Příloha
NV 362/2005 Sb., část II, čl. 4), kde se
mimo jiné praví, cituji: „Za dostatečnou se
považuje výška horní tyče (madla) nejméně
1,1 m nad podlahou, nestanoví‑li zvláštní
právní předpisy jinak“. Za zvláštní předpis
možno považovat zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky
ve znění dalších předpisů a nařízení
vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví
vybrané výrobky k posuzování shody, ve
znění dalších předpisů. NV č. 173/1997
Sb. ve znění dalších předpisů v platném
znění, říká v § 1 odst. 2: „Za splnění
základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení
příslušných českých technických norem“.
Další problém měl německý partner
s mezerami mezi podlahovými dílci
a požadoval podlahu v podstatě absolutně neprodyšnou. Zde jsme našli
oporu ve znění ČSN 738101 čl. 4. 4. 1,
cituji: „Mezery mezi podlahovými dílci,
prkny nebo fošnami stanoví ČSN EN
12811-1. Výjimečně smějí být mezery až
60 mm v místech svislých nosných prvků,
u průmyslových lešení rovněž v místech
technologických zařízení, rozvodů apod.“
Poslední připomínkou k provádění
lešenářských prací ze strany českého

dodavatele se týkaly „nezabezpečeného“
volného vnitřního okraje. Zde bylo vysvětleno, že oporu pro uvolnění takového lešení do užívání vidím v ČSN 738101
čl. 4. 6. 1, písm. c), kde je uvedeno, cituji:
„Ochranné zábradlí se zřizuje na vnitřních
okrajích pracovních podlah, je‑li šířka volné mezery mezi podlahou a přilehlou stěnou stavby větší než 0,25 m“. Vysvětlení
bylo doplněno zněním NV č. 362/2005
Sb., § 3), čl. 4) „Ochranu proti pádu není
nutné provádět“, písm. b), cituji:“podél
volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné
rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m“.
Po vysvětlení všech připomínek ze strany
německého partnera ohledně legislativních požadavků na lešeňové konstrukce jsme řešili požadavek investora na
uzemnění konstrukcí jako ochranu před
bleskem. Zde jsme se odvolali na bod 7.4
normy ČSN 738101: „Konstrukce lešení
převyšující střechu (úroveň hřebene, atiky)
přilehlých budov, popř. jiných objektů (věží,
komínů, nádrží apod.) se musejí uzemnit

na ochranu před bleskem. Vzájemné vzdálenosti svodů jednotlivých uzemnění nesmí
překročit 30,0 m“. Z této citace normy je
zcela zřejmé, že pokud lešení nepřevyšuje žádnou svou částí přilehlý objekt, není
potřeba provádět samostatné uzemnění.
Další oporu pro toto naše tvrzení jsme
našli ve Vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Část
pátá – požadavky na technická zařízení
staveb, § 36 – ochrana před bleskem,
odst. (1) „Ochrana před bleskem se musí
zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde
by blesk mohl způsobit“, pod písmenem
f) uvádí, cituji:“ohrožení stavby, u které
je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem
v důsledku jejího umístění na návrší nebo
vyčnívá‑li nad okolí, zejména u továrního
komína, věže, rozhledny a vysílací věže“.
Toto znění opět jednoznačně podporuje
mé tvrzení, že pokud lešení nepřevyšuje, použijeme‑li terminologii Vyhlášky
268/2009 Sb. nevyčnívá‑li nad okolí,
nemusíme ho tedy samostatně uzemnit.
I přes výše uvedené problémy akce zdárně spěje ke svému konci a za období od
srpna 2015 do dnešních dnů se postavilo mnoho zdařilých konstrukcí, což je
patrné z fotografií, které prokládají tuto
část článku. ▪
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Stavební výtahy
od bavorské firmy GEDA
Ing. Tomáš Teissing, ASTA, spol. s r. o. • foto: GEDA‑Dechentreiter GmbH & Co. KG
Stavební výtahy, vyráběné firmou GEDA
‑Dechentreiter GmbH & Co. KG se staly
již za dobu jejich používání na území naší
republiky známou značkou, pod kterou
si převážná většina našich stavařů je
schopna si představit vysoce kvalitní
výtahy na dopravu stavebních materiálů
a pracovníků. Tyto výtahy našly uplatnění
nejen pro všechny stavbařské profese,
ale i prakticky pro všechny současně
používané stavební technologie včetně
i náhrady dosud používaného lešení.
Podle způsobů využití a zároveň v souvislosti s platnými normami a předpisy
v EU se dělí na výtahy používané na
přechodnou dobu, dále pak na výtahy
používané na stálo a na speciální výtahy.
V našem stavebnictví, při výstavbě
a rekonstrukcích, se převážně uplatňují
výtahy používané na přechodnou dobu
a to vesměs v rámci zařízení stavenišť
společně s lešením a ostatním potřebným zařízením staveb.
Nejvíce jsou již tradičně oblíbené
úsporné lanové výtahy na 220 V, které
dokážou v šikmém provedení uvézt
250 kg rychlostí 30 m/min do celkové
vzdálenosti až 36 m a ve svislém provedení tou samou rychlostí 250 kg až do
výšky 100 m. K těmto lanovým výtahům
řadíme též neméně oblíbené stavební
vrátky GEDA Mini 60S, GEDA Maxi 120S
a GEDA Maxi 150S, které jsou vhodné
zejména pro stavbu lešení a nebo pro
menší opravy a rekonstrukce budov.
V souvislosti se stále se zostřujícími
předpisy pro dodržování bezpečnosti
práce stavebních prací a zároveň se zvýšením výkonů těchto prací firma GEDA
‑Dechentreiter GmbH & Co. KG vyvinula
a uvedla na trh již v předposlední dekádě
minulého století sloupové výtahy s ozubením, které kromě stavebních materiálů
již mohou dopravovat i pracovníky na
stavbách všeho druhu. Úsporná filozofie pohonu elmotoru na 220 V zůstala
zachována u typů GEDA 200Z a GEDA
300Z, které uvezou materiál v celkové
hmotnosti 200 kg a 300 kg do výšky
40 m. Při použití pohonu na 380 V je pak
možno použít typy GEDA 500Z a GE26 | Lešenář 11

DA1500Z a to na hmotnosti dopravovaného materiálu 500 kg a 1500 kg
do výšky 100 m. Pokud na stavbě je
potřeba zároveň kromě materiálu vozit
též pracovníky, pak nejoblíbenějším
výtahem v naší republice se stal typ
GEDA500Z/ZP, který může vozit 5 osob
anebo 850 kg nákladu. Dále je především
pro opravu památek vhodný typ GEDA
300Z/ZP, který uveze 3 pracovníky
anebo 300 kg nákladu, ale pohon je na
220 V, takže není potřeba na odlehlé
objekty zavádět extra motorový proud.
Na větší náklady a větší počty pracovní-

ků je pak k dispozici typ GEDA 1500Z/
ZP a GEDA‑ERA 1200Z/ZP. Tyto typy
je vhodné využít na velkých stavbách
a rekonstrukcích, kde kromě velkého počtu pracovníků je potřeba materiál vozit
přímo na přepravních paletách.
Pro všechny tyto uvedené typy stavebních výtahů GEDA je již 25 let pro Vás
k dispozici zkušený pracovní kolektiv
firmy ASTA, s. r. o., který je připraven
tyto výtahy kdykoliv dodat nebo provést
potřebné opravy a servisní práce. ▪

MINIJEŘÁB

• ALFEKO s.r.o.
•
•
•
•

velký/malý pomocník

Tomáše Bati 1026
674 01 Třebíč
p.Kopeček – 728 605 408
tel: 568 839 234

O JEŘÁBU
Náš minijeřáb typ URW-095 Vás uchvátí jak svým moderním vzhledem, tak i svým
výkonem. Bez nutnosti velkých průchozích prostor vám pomůže náš
VELKÝ/MALÝ pomocník přenést objemné břemeno na potřebné místo s
dodržením všech možných bezpečnostních rizik. Je použitelný do interiéru i
exteriéru.
VÝHODY

•
•
•
•

- dálkové rádiové ovládání, je možnost i více funkcí najednou

velká břemena
stromy
neforemný náklad
vše v malém prostoru

Ceník:
1 hod
1 hodina s obsluhou

-lehce a rychle složitelný
- min.průchozí prostor - 70 cm
- max. dosah výšky 8,8m
-pohon benzín + elektřina
- bezpečnostní prvky proti převrácení stroje spolu s hlasovým varovným
systémem, zaručuje bezpečnost práce

800,-Kč
1200,-Kč

Denní pracovní doba s obsluhou je max. 8,5 hod. Při vyšší sazbě dojde k
navýšení dle dohody.
Práce o víkendech s obsluhou je za příplatek 125,-/hod.
Doprava: cena dopravy 16,-Kč/km, v ceně je vykládka a nakládka stroje
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EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o.
28. října 123, 435 02 Most - Souš
tel.: +420 417 639 762
fax: +420 476 104 862
e-mail: info@euro-leseni.cz

www.euro-leseni.cz

Komplexní dodávka veškerého lešenářského servisu (tzn. montáže, demontáže a pronájmu lešení, včetně
dopravy) při realizaci investičních akcí nebo při zajišťování inspekční údržby v průmyslu (energetickém,
rafinérském, chemickém…) v bytové výstavbě, při sportovních a kulturních akcích.
Pro výstavbu lešení je využíváno zejména dílcové modulové lešení LAYHER ALLROUND. Dále pak dílcové
rámové lešení LAYHER BLITZ a trubkové lešení LEKO.

Certifikace ISO 9001:2009 pro obory činností:
Montáž a demontáž technologických kovových lešení
Assemblement and deassemblement of a technology steel scaffolding

