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Představa, že se COVID-19 v roce 2021 
bude postupně měnit jen na nepříjem-
nou vzpomínku, se bohužel ukazuje jako 
mylná. V prvních měsících se situace spí-
še zhoršuje. Očkování postupuje zatím 
pomalu a jeho vliv na šíření koronavirové 
nákazy nemusí být okamžitý.

Proto se nejrůznějších omezení zřejmě 
nezbavíme ještě dlouhou dobu. Utlume-
ná je většina sektorů národního hospo-
dářství, samozřejmě i stavebnictví a s tím 
i lešenářské činnosti. Účinnost nejrůz-
nějších podpůrných programů postupně 
slábne, firmy čerpají ze svých rezerv a 
všichni toužebně očekávají světlo na 
konci tunelu. Snad se nevyplní skeptické 
úvahy, že to může být světlo protijedou-
cího vlaku na stejné koleji.

Předkládáme vám další číslo našeho 
časopisu. Jeho obsah dokumentuje, že se 
lešení stále staví, život se úplně neza-
stavil. Dokonce se podařilo nastartovat 
soutěž o lešení roku 2020. Článek na 
toto téma najdete v tomto čísle. 

Horší je to se vzdělávacími akcemi. 
Vytrvalé omezování školních a vzděláva-
cích aktivit znemožnilo vypsat tradiční 
kurzy, na které jsme byli v prvních třech 
měsících roku zvyklí. Z tohoto důvodu 
se zhruba o rok prodlužuje platnost 
osvědčení odborně způsobilých osob 
pro dočasné stavební konstrukce, jejichž 
platnost začátkem roku 2021 skončila. 
Zastavil se i rozvoj profesních kvalifikací, 
byť naše Komora získala veškerá potřená 
oprávnění.

O vývoji situace kolem vzdělávání, která 
musí reagovat na aktuální stav omezu-
jících opatření, vás budeme průběžně 
informovat. Sledujte webové stránky 
www.komoralesenaru.cz.

Voskovec a Werich měli lehce aktivis-
tickou písničku s optimistickým názvem 
Na shledanou v lepších časech. To si 
vzájemně přejme i my. 

Ing.�Karel�Škréta 
předseda představenstva ČMKL, z. s.
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Vážená lešenářská obci. Měsíc únor 
byl tradičně vyhrazen valné hromadě 
Českomoravské komory lešenářů. Rok 
2021 je výjimkou. Omezení související 
s epidemiologickou situací nás nutí, 
abychom opustili tradiční termín, možná 
i tradiční formu. Na toto téma se ještě 
bude diskutovat.

Nesporným faktem však je to, že nás 
čeká shromáždění volební. Bude potřeba 
zvolit nové představenstvo i novou 
dozorčí radu. V této souvislosti bych rád 
informoval, že již nebudu kandidovat na 
předsedu ČMKL, ani na člena předsta-
venstva. Rád bych uvolnil místo mladším 
novým tvářím s větším tahem na branku 
a s vizí, která by posunula myšlenku 
komory lešenářů trochu dál.

Nástroj pro uplatnění takových myšlenek 
je připraven. Českomoravská komora 
lešenářů je jasně etablovaná organizace. 
Jsme členy Hospodářské komory České 
republiky a máme možnosti, jak na sebe 
upozornit v celonárodním měřítku. 

Máme tradiční systém školení odbor-
níků pro dočasné stavební konstrukce 
a máme také nástroje pro uplatnění 
nového systému profesních kvalifikací. 
Jsme zapojeni do normalizační činnosti 
a spolupracujeme v této oblasti i na me-
zinárodní úrovni. Našimi členy jsou velké 
i malé montážní organizace, zástupci 
výrobců i prodejců dočasných stavebních 
konstrukcí, v neposlední řadě i jednotliv-
ci, kteří se této problematice věnují na 
expertní úrovni.

Měli bychom z této velké skupiny od-
borníků vygenerovat několik odvážlivců, 
ochotných a schopných formulovat další 
cíle Českomoravské komory lešenářů a 
ujmout se role v jejím vedení.

Letošní valná hromada bude volební a 
velice rád bych na ní několik takových 
jedinců uvítal.

Ing. Karel Škréta
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Kostel sv. Markéty navazuje na sousední 
budovu zámku, se kterou je propojen 
a s níž tvoří jednotný urbanisticko-ar-
chitektonický celek. Pro svou kulturně 

zařízení a nové instalace vzduchotech-
nických rozvodů a rekonstrukci ZTI. 
Ve vnitřní části kostela je restaurována 
nejcennější část památky – stropní 
freska v kopuli kostela. Jedná se o cenné 
stropní fresky o rozloze cca 450 m2. Sou-
částí restaurátorských prací v interiéru 
památky jsou úpravy ploch stěn včetně 
vysprávek a nových doplňků omítek 
v lodi i v presbytáři. Restaurátorské práce 
v exteriéru památky zahrnují restaurová-
ní kamenných architektonických prvků 
kostela.

V první fázi bylo ve vnitřní části kostela 
instalováno podpěrné lešení vnitřního 
podepření kopulové střechy kostela 

historickou hodnotu je kostel chráněn 
jako součást národní kulturní památky 
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Projekt 
řeší obnovu památkových hodnot, exteri-
éru a interiéru kostela.

V rámci stavební části projektu je řešena 
statika kostela, oprava historicky hod-
notných stavebních konstrukcí, obnovení 
vnějšího pláště kostela a opravení tech-
nicky degradovaných, případně materiá-
lově či tvarově nevhodných novodobých 
povrchových úprav stavebních konstruk-
cí. Stavební řešení zahrnuje také celko-
vou obnovu elektroinstalace, kompletní 
rekonstrukci systému vytápění a tempe-
rování, rekonstrukci vzduchotechnických 

Oprava�kostela�svaté�Markéty 
v�Jaroměřicích�nad�Rokytnou
Petr�Drábek,�PERI,�spol.�s�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�PERI,�spol.�s�r.�o.

Obr. 1 Konstrukce lešení přizpůsobená členité vnitřní části kostela.
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Obr. 2 Vnitřní prostorové lešení se schodištěm a podpěrným lešením.
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s výstupovým schodištěm ze systému 
PERI UP Flex. Kopuli bylo nutno dočasně 
podepřít z důvodu špatného stavu krovu, 
a dále aby se zabránilo případným defor-
macím střechy a následnému popraskání 
vnitřních fresek. Jednalo se o podpěr-
né lešení PERI UP Flex výšky 30,0 m 
a půdorysných rozměrů cca 14 x 11 m, 
které zachycovalo svislé síly od střechy 
o velikosti až 45,0 kN/patka lešení a rov-
něž vodorovné síly od větru působící na 
kopuli. Tyto vodorovné síly byly zachy-
ceny pomocí šikmých kotevních táhel. 
Podpěrná věž umožňovala výstup vnitř-
ním schodištěm do různých pracovních 
úrovní, až na nejvyšší plošinu na úrovni 
30,0 m. Z těchto pracovních úrovní byla 
postupně opravována střecha, došlo ke 
kompletní výměně lucerny a následně 
byly z lešení restaurovány také vnitřní 

Obr. 4 Vnější fasádní lešení na terasách okolo rondelu hlavní lodě se záchytnou sítí.

Obr. 3 Vnitřní prostorové lešení se schodištěm a podpěrným lešením s přístupy k obvodovým 
konstrukcím a malbám.
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fresky. Tato konstrukce byla doplněna 
do prostorového lešení na celý půdorys 
kostela včetně oltářní části a prostoru 
varhan. Velkou výzvou bylo vyrovnat se 
s elipsovitým tvarem po obvodu všech 
prostor a omezenou možností kotvení do 
konstrukcí s freskami a malbami.

V další fázi bylo postaveno venkovní 
fasádní lešení PERI UP Easy 67 okolo 
rondelu hlavní lodi s požadavkem na 
ukončení lešení speciální záchytnou sítí 
pro případ pádu předmětů nebo osob 
z vyměňované věžičky hlavní lodě. U této 
konstrukce bylo specifické zakládání na 
terasách a střechách nižší části kostela.

Ve třetí fázi bylo nasazeno vnější fasádní 
lešení PERI UP Easy 67 okolo severní 
věže se zasíťováním. Přemostění přileh-
lých střech, které bylo nutné vytvořit 
z důvodu jejich nízké únosnosti, bylo 
vyřešeno pomocí hliníkových příhrad. 
Následně bylo postaveno stejné fasádní 
lešení okolo přilehlých fasád s řešením 
přizpůsobení konstrukce velkému množ-
ství oblouků, říms a výklenků.

Po dokončení oprav na severní věži bylo 
lešení stejným způsobem nasazeno u již-
ní věže a provedeno přemostění střech. 
Momentálně je dostavováno fasádní 
lešení po obvodu kostela ze strany teras 
směrem od jižní věže. ▪

Obr. 5 Fasádní lešení okolo rondelu a severní věže.

Obr. 6 Fasádní lešení okolo severní věže.
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Modulové lešení PERI UP FLex
Prostorová a zavěšená konstrukce

Snadná montáž 
„Gravity Lock“ a samozajišťovací podlahy umožňují bezpečnou montáž

Variabilita
snadné přizpůsobení lešení různým konstrukcím

Vysoká únosnost 
obzvlášť velká tuhost styčníků a možnost velkého zatížení spojů

Rekonstrukce mostu ve Štětí

Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz
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Činnost�komise�CEN/TC�53�Dočas-
né�stavební�konstrukce�v�období�
03/2020�–�02/2021

V rámci České republiky je pro oblast 
lešení a dalších dočasných stavebních 
konstrukcí Technická normalizační komi-
se č. 92 (TNK 92) pod Českou agenturou 
pro standardizaci (ČAS).

Oblast norem dočasných stavebních 
konstrukcí patří v rámci Evropského 
normalizačního výboru (CEN) pod komisi 
CEN/TC 53 Dočasné stavební konstruk-
ce. Jednaní se mohou účastnit zástupci 
členských zemí CEN a také pozorovatelé, 
pravidelně například evropská organizace 
SBS – Small Business Standards. Po zave-
dení nových pravidel CEN mohou pro-
bíhat na jednání všech TC komisí pouze 
diskuse, náměty k další aktivitě, návrhy 
pro program komise, návrhy pro hlasová-
ní všech zemí o navrhovaných revizích, 
o tvorbě nových norem a o konečných 
znění norem po provedení revize. Koneč-
ná hlasování, kde se rozhoduje například 
o provedení revize normy, o jejím revido-
vaném znění a další zásadní rozhodnutí, 
už probíhají pouze elektronicky přes sys-
tém CEN. Díky tomu se mohou vyjádřit, 
poslat připomínky a rozhodovat všechny 
členské země i s časovým prostorem 
několika měsíců pro jejich odborné a nor-
malizační organizace.

Pod komisí CEN/TC 53 jsou založeny 
pracovní komise (Working Group – WG), 
které jsou zaměřeny na konkrétní oblasti 
a normy a jejich revize i tvorbu nových 
norem. Jednotlivé země do nich mohou 
delegovat své odborníky. Činnost aktiv-
ních pracovní skupin je popsána dále.

Jednaní komise TC 53 i pracovních komi-
sí TC 53 – WG v době COVID 19 probí-
há pouze dálkově přes aplikaci ZOOM.

Pracovní komise mívají jednání i něko-
likrát za rok, aby se stihly termíny na 
revize i tvorbu norem.

V roce 2020 bylo pouze jedno jednání 
TC 53 dne 22. října 2020. Dosavadní 
předseda pan Einhaus končil v pozici 

a doba platnosti dosavadní EN 1004 je 
do listopadu 2021.

Podstatné změny v EN 1004-1: výška 
je do normy zahrnuta od 0 m, předchozí 
norma byla od 2,5 m, vzdálenost podlahy 
od povrchu nebo od první podlahy 
umístěné do výšky 0,6 m může být max 
3,40 m, vzdálenost mezi pracovními 
podlahami i v pracovním režimu může 
být max 2,25 m.

Byla aktivována předběžná práce na 
revizi EN 1298 Pojízdná pracovní 
lešení – Pravidla a zásady pro vypraco-
vání návodu na montáž a používání, její 
číslo se změnilo na EN 1004-2. WG 4 
provedla revizi EN 1004-2 v roce 2020, 
vyjádřily se členské země a 17. 2. 2021 
WG 4 dokončila analýzu, schválení, 
upravení nebo zamítnutí připomínek. 
Všechny země dostanou informace 
o změnách a konečnou verzi EN 1004-2 
k hlasování.

WG 4 dále aktivně pracuje na nové 
normě pro malá pojízdná lešení do výšky 
2 m, další jednání bude 8. března 2021.

WG 10 „Zábradlí�pro�dočasné�konstruk-
ce“

Komise pracuje na revizi EN 13374 
Systémy dočasné ochrany volného 
okraje – Specifikace výrobku, zkušební 
metody. Návrh předběžné pracovní ko-
mise včetně A-deviací od Itálie a Francie 
byl dokončen a přes schválenou pracovní 
komisi a TC 53 bude aktivován proces 
připomínek a hlasování CEN.

WG�15�„Lešení�a�bednění:�Provádění“

Tato komise byla ukončena, norma EN 
17293 byla publikována a pro tuto komi-
si nebyla další činnost.

Informace můžete nalézt také na strán-
kách ČMKL: 
www.komoralesenaru.cz/pro-cleny/
technicka-normalizacni-komise-c-92 
a přes ní odkazy na stránky organizací 
ČAS, VÚBP, CEN. ▪

předsedy, novým předsedou TC 53 byl 
zvolen na 3 roky pan Robert Hertle.

Dle rozhodnutí vedení organizací CEN 
a CENELEC je prodlouženo období pře-
chodu člena normalizačních organizací 
BSI, Velká Británie v těchto organizacích 
do 31. 10. 2021. Plánuje se, že BSI zů-
stane zapojena i v budoucnu.

Normy EN 1263-1:2014 a EN 1263-
2:2014 Dočasné stavební konstruk-
ce – Záchytné sítě – Část 1 a 2 a CEN/
TR 15563 (738127) Dočasné stavební 
konstrukce – Doporučení pro zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti jsou pro-
dlouženy na další období.

TC 53 odsouhlasilo otevřít novou pra-
covní komisi, ve které (viz článek Lešenář 
č. 17) se bude pracovat na přípravě 
případné nové struktury norem v oblasti 
dočasných stavebních konstrukcí. Hla-
sování CEN toto schválilo a byla zalo-
žena pracovní komise WG 16 „Základní 
požadavky“ s předsedou Karl-Christian 
Fröhlich.

TC 53 se dále zabývala spoluprací s ko-
misemi TC250/WG4 a ISO/TC61/SC 11 
na nových materiálech, které zatím ne-
jsou v dosavadních normách pro výpočet 
konstrukcí. V současnosti normy zahrnují 
pouze ocel, hliník a dřevo. Existují už 
výrobky z kompozitních polymerových 
materiálů, ty se řídí individuálními testy 
a pravidly v jednotlivých zemích.

Další jednání TC 53 je plánováno na 
21. 10. 2021, Helsinky, Finsko.

WG3�„Trubky�a�Spojky“

Pracovní skupina provedla drobné úpra-
vy norem prEN 74-1 a prEN 74-2 a do 
14. 1. 2021 byl v běhu proces prvních 
připomínek a hlasování.

WG�4�„Pojízdná�lešení“

Revize EN 1004 byla schválena, násled-
ně proběhla změna na číslo EN 1004-1, 
norma byla vydána v listopadu 2020 

Vývoj�norem�pro�lešení�v�rámci�EU, 
činnost�komise�CEN/TC�53�
Ing.�Ivan�Kunst,�CSc.
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Lešeňové konstrukce se už tradičně 
nevyužívají jen pro provádění stavebních 
prací, ale také pro další dočasné stavby. 
Organizátoři řady kulturních a sportov-
ních akcí nezřídka využívají právě tyto 
systémy k montáži tribun, pódií apod. 
Následující text popisuje výzkum, který 
probíhal v předchozích letech na fakultě 
stavební ČVUT v Praze. Byl zaměřen na 
chování diváků na tribunách během růz-
ných sportovních událostí a na násled-
nou odezvu nosných konstrukcí tribun. 
Jednou z vyšetřovaných konstrukcí byla 
také montovaná tribuna, která sloužila 
divákům v průběhu světového poháru 
v biatlonu v Novém Městě na Moravě 
v roce 2016. Pro světový pohár bylo 
nutné rozšířit kapacitu hlediště, k čemuž 
byly využity právě montované tribuny od 
společnosti PERI.

Fáze�výzkumu

Výzkum sestával z několika hlavních fází. 
Nejprve byly na základě již v minulosti 
provedených analýz zvoleny vhodné 
konstrukční typy tribun. Jednalo se 
vesměs o pevné tribuny (na fotbalových 
a hokejových stadionech), jako další byla 
zvolena právě výše zmíněná montovaná 
konstrukce z lešení. Dalším krokem 
byly předběžné dynamické výpočty 
všech konstrukcí, na jejichž základě byly 
následně stanoveny body vhodné pro 
instalaci měřících prvků (akcelerometrů). 
Během zápasů bylo potom pečlivě 

sledováno (a zaznamenáváno) chování 
diváků v odpovídajících sektorech 
a současně byla měřena dynamická 
odezva konstrukcí. Na závěr byla 
provedena analýza závislosti odezvy 
tribun na chování diváků.

Popis�vyšetřované�konstrukce

Cílový prostor v Novém Městě byl kromě 
trvalých diváckých míst (A, B, D) vybaven 
také montovanými tribunami (C a E), 
ty byly dále rozděleny na dílčí sektory. 
Sledována byla část sektoru na tribu-
ně E2 (obr. 1.) Tribuny byly postaveny 
z modulového lešení PERI UP Rosett 

Chování�diváků�na�montované�tribuně�
během�světového�poháru�v�biatlonu
Ing.�Bc.�Martin�Verner,�Ph.D.,�doc.�Dr.�Ing.�Jakub�Dolejš,�ČVUT�v�Praze�–�fakulta�stavební

Obr. 1 Označení tribun v areálu Nového Města na Moravě [2]

Obr. 3 Pohled na prázdnou tribunu s vyznačenou polohou snímačů zrychlení

Obr. 2 Schéma konstrukce montované tribuny PERI [2]
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Flex. Zkoumaná tribuna měla čtyři pole 
o velikostech 1,5 m + 2,5 m + 2,0 m + 
2,5 m a 23 řad sloupků založených na 
terénu. Na poslední řadu navazovala ješ-
tě konzola s vysunutím 2,5 m. Nejvyšší 
stupeň tribuny byl ve výšce 13,5 m, délka 
tribuny i s přečnívající konzolou byla 
28 m, šířka 8,5 m. Konstrukce byla ztuže-
na ve vodorovném směru pomocí diago-
nálních dílců. Schéma podélného řezu od 
společnosti PERI je na obr. 2, pohled na 
prázdné hlediště s vyznačenými pozicemi 
snímačů zrychlení je na obr. 3.

Chování�diváků�v�Novém�Městě

V průběhu experimentů bylo definová-
no celkem 8. základních typů chování, 
popř. jejich podtypů. Při samotných 
závodech v Novém Městě bylo chová-
ní diváků vyhodnocováno na základě 
videozáznamu, který byl v průběhu 
závodu pořizován (závod žen s hromad-
ným startem). Po skončení soutěže se 
záznam podrobně analyzoval vteřinu po 
vteřině a vždy se určovalo kolik diváků ve 
sledované oblasti reprezentuje daný typ 
chování. Nejčastěji bylo zaznamenáno 
statické chování, pohupování a potlesk 
normální (diváci stojí a tleskají s rukama 
na úrovni prsou). Výsledky analýzy jsou 
uvedeny v tab. 1., pohled na zaplněný 
sektor je na obr. 4.

Odezva�konstrukce

Část tribuny byla osazena celkem devíti 
snímači zrychlení, měřeno bylo zrychlení 
ve třech bodech a vždy ve třech na sebe 
kolmých směrech. Pozice snímačů byly 
voleny nejen podle výsledků dynamické 
analýzy, ale i s ohledem na riziko jejich 

Tab. 1 Základní typy chování diváků na sportovní události

Obr. 4 Zaplněná tribuna během závodu s hromadným startem žen

poškození či odcizení. Záměrně byly 
také vyloučeny podlahové dílce, kde 
dominuje lokální účinek. Snímače byly 
umístěny výhradně na stojkách tribuny. 
Z naměřených hodnot vyplynulo, že i při 
pouhém normálním potlesku docházelo 
k mírnému rozkmitání tribuny. Během 
střelby, kterou bylo z tribuny možné 
sledovat, a dalších atraktivních momentů 
závodu bylo naměřené zrychlení výrazně 
vyšší. Příklad naměřených zrychlení je na 
obr. 5. Jedná se o záznam z posledního 

závodu světového poháru při poslední 
střelbě domácí závodnice, budoucí vítěz-
ky závodu, Gabriely Soukalové.

Ve čase 270 s přijíždí závodnice na 
střelnici a zaujímá pozici pro střelbu 
ve stoje. Diváci jsou klidní a napjatě 
očekávají střelbu. První (úspěšný) výstřel 
je doprovázen lehkým potleskem (275 s), 
následují další a v čase 288 s odjíždí zá-
vodnice z položky se všemi sestřelenými 
terči a směřuje k vítězství v závodu. Jak 

Číslo Typ chování Podtyp chování Závod s hromadným 
startem žen

1 Statické chování 47,78 %

2 Chůze Pouze mimo závod

3 Potlesk Normální 42,04 %

S rukama nad hlavou 0 %

S rukama od prsou nad hlavu 0 %

4 Pohupování 10,18 %

5 Kymácení 0 %

6 Skákání Osamoceně Zakázáno

Celých řad vodorovně Zakázáno

Celých řad svisle Zakázáno

Tzv. Sit and Jump Zakázáno

7 Vstřelení gólu Neočekávalo se

8 Mexická vlna 0 %
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bylo uvedeno výše, jednalo se „pouze“ 
o potlesk normální, ale stojící lidé se i při 
potlesku přirozeně pohupují v kolenou. 
Jelikož to byla spontánní reakce, tak 
nedošlo k synchronizaci diváků s tri-
bunou a následné rezonanci. I tak bylo 
zaznamenáno poměrně velké zrychlení 
tribuny (téměř 1 ms-2, se zprůměrova-
nou, tzv. RMS hodnotou 0,215 ms-2). Na 
samotnou konstrukci (její bezpečnost) 

Obr. 5 Záznam svislého zrychlení během střelby G. Soukalové

taková hodnota zrychlení zpravidla vý-
znamný vliv nemá, prokazatelně ovšem 
snižuje pohodu diváků. Podle některých 
normových ustanovení člověk vnímá již 
zrychlení o velikosti 0,015 ms-2.

Závěr

Na stavební fakultě ČVUT v Praze 
proběhl výzkum zaměřený na chování 

diváků během různých sportovních 
událostí. Jednou ze zkoumaných tribun 
byla montovaná konstrukce PERI během 
světového poháru v biatlonu v Novém 
Městě na Moravě.

Sledováno bylo jednak chování diváků, 
jednak odezva samotné konstrukce. 
Chování diváků bylo převážně statické, 
často byl také zaznamenán tzv. normální 
potlesk. V pro diváky nejvypjatějších 
okamžicích docházelo k vybuzení zrych-
lení o velkosti cca 1 m/s2, což je hodnota, 
kterou lidské tělo vnímá jako poměrně 
nepříjemnou, zpravidla ovšem nepřed-
stavuje významné riziko snížení bezpeč-
nosti konstrukce tribuny.

Literatura

[1] VERNER, Martin. Analýza dynamic-
kého chování tribun vyvolaného 
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práce Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. ▪
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V následujícím článku bychom se chtěli 
soustředit na prezentaci různých druhů 
příslušenství pro efektivní využití la-
nových vrátků a výtahů s ozubením při 
provádění všech běžných lešenářských 
prací. Milí kolegové a spolupracovníci 
i když jsme přesvědčeni, že jste dobře se-
známeni se základním příslušenstvím pro 
dopravu jednotlivých dílů lešení, tak ur-
čitě se jistě ještě najdou některá šikovná 
příslušenství k uchycení těchto dílů pro 
svislou dopravu, která nejsou tak známá 
a která mohou naši práci při používání 
lanových vrátků a výtahů s ozubením 
významně ulehčit.

Lanové�vrátky�GEDA�–�použití�
při�stavbě�lešení

Lanové vrátky GEDA nepotřebují žádnou 
velkou reklamu, neboť jsou v naší branži 
v České republice již dlouhou dobu dost 
dobře známy a na stavbách s lešením 
zejména v posledním desetiletí již jsou 
naprosto převládajícím druhem lanových 
výtahů. Jsou oblíbené především pro 
jejich jednoduchost, trvanlivost a pro 
rychlou a bezpečnou montáž i demontáž 
na základy postavených lešení. Tyto vrát-
ky GEDA-MINI 60S, GEDA MAXI 120S 
a GEDA MAXI 150S nabízejí efektivní 
montážní koncept, který je pro stavbu 
lešení velmi praktický. Pohonné jednotky 
jsou vždycky totiž dole a výklopné otá-
čecí rameno je na horní části lešení, a tak 
je možno vždy pohodlně zvyšovat výšku 
svislé dopravy. Je totiž zcela jednoduché 
s výklopným ramenem, vážícím 12 kg 
pohybovat a vždy ho jednoduše přemís-
tit o patro lešení výše, než pohybovat 
a případně přemisťovat těžký elmotor. 
Vrátky GEDA mají vždy dvě délky lana 
a to buď 51 m nebo 81 m a je možné tak 
dosáhnout pracovní výšky 25 a nebo 
40 m. Dále je také možno použít vrátky 
s ovládáním s prodlouženým kabelem 
a dosáhnout výšky zdvihu až 76 m.

Stavební vrátky GEDA dopravují svisle 
samozřejmě nejen díly lešení ale i vše, co 
je prakticky na každé stavbě potřeba ale 
vždy přirozeně jen do limitované váhy 
zdvihaných břemen, která je stanovena 
pro každý typ vrátku. Pro dopravu sta-

vebních materiálů je nejvhodnější použít 
vrátky série GEDA STAR.U těchto vrátků 
na rozdíl od předešlých se používá zavě-
šení motoru v horní části lešení a délka 
lana se pak rovná zdvihové pracovní 
výšce.

Příslušenství�pro�svislou�dopravu�lešení�
prostřednictvím�lanových�vrátků�a�výtahů
Ing.Tomáš�Teissing,�ASTA,�spol.�s�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�ASTA,�spol.�s�r.�o.

Obr. 1 a) Umístění motoru vrátku u založe-
ní lešení Obr. 1 b) Zavěšení panelu 5 háky

Obr. 1 c) Uchycení dílů lešení Obr. 1 d) Zavěšení přepravníku
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Lanové�vrátky�GEDA�STAR�–�
použití�ve�stavebnictví

Jak již bylo zmíněno stavební lanové 
vrátky GEDA tvoří díky příhodné ceně 
silnou skupinu transportních zařízení, 
hromadně používané pro zajištění svis-
lých doprav na pozemních stavbách.

Vrátky řady STAR je vhodné použít 
zejména, když se jedná o malý rozsah 
stavebních prací anebo když na stavbě 
je potřeba přídavné lešení v omezeném 
rozsahu a není tak nutné použít výkon-
nější a složitější zařízení. GEDA nabízí 
dva modely vhodné pro transporty sta-
vebních materiálů, a to GEDA STAR 200 
STANDARD (nosnost 200 kg) a GEDA 
STAR 250 COMFORT (nosnost 250 kg). 
Vrátky mají délky lana na pracovní výšky 
zdvihu 25 a 50 m podle toho jaké je 
vhodné použití.

Pro ulehčení montáže všech druhů 
vrátků na těžko přístupná místa GEDA 
vyvinula tři druhy speciálního příslu-
šenství (viz obr. 2). Samotné vrátky bez 
kompletního příslušenství nejsou pro 
svislou dopravu komplexně využitelné, 
a proto GEDA vyvinula rozsáhlý systém 
příslušenství, který umožní efektivní 
využití vrátků v plném rozsahu potřeb 
staveb. Například na obrázku č. 3 je vidět 
použití zavěšení dvojvěder pro transport 
tekutých a sypkých materiálů.

Je důležité poznamenat, že vrátky pro 
dopravu lešení GEDA Mini 60S a GEDA 
Maxi 120S je možné též v případě po-
třeby použít se zavěšením v horní části 
lešení viz obr. 2 a 3.

Obr. 2 a) Připevňovací spojky pro všechny druhy lešení

Obr. 2 b) Teleskopický držák pro vrátek 
na práce v budově a pro zavěšení z okna

Obr. 2 c) Přenosná trojnožka se závažím 
na zavěšení vrátku na ploché střeše

Obr. 3 Zavěšení dvojvěder pro transport 
tekutých a sypkých materiálů
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Výtahy�GEDA�řady�Z�–�výtahy�
s�ozubením

Pro velké stavby s celoplošným lešením 
a efektivní dopravu těžkých stavebních 
materiálů nabízí GEDA tři varianty vý-
tahů s ozubením, které se pohybují odva-
lováním ozubeného pastorku elmotoru 
po ozubnici, která je připevněna vždy 
na jednotlivých stožárech, a to až do 
výšky 100 m. Tyto výtahy firmy GEDA, 
používané zejména na lešení jsou u nás 
v České republice velmi oblíbené. Jejich 
výhodou je to, že po montáži lešení se 
s výhodou tyto výtahy hned bez jakéko-
liv demontáže dále nasadí na dopravu 
stavebních materiálů.

GEDA k těmto účelům vyvinula a nabízí 
tři druhy výtahů s ozubením:

a) GEDA 200Z s nosností 200 kg 
a výškou zdvihu do 41 m.

b) GEDA 300Z s nosností 300 kg 
a výškou zdvihu do 100 m.

c) GEDA 500Z s nosností 500 kg 
a výškou zdvihu do 100 m.

Aby bylo možné dopravit překážející jed-
notlivé dlouhé díly lešení, GEDA vyvinula 
a nabízí pomocné speciální prostředky 
pro uchycení a dopravu těchto lešeňo-
vých dílů. Tyto pomůcky jako součást 

Obr. 4 b) GEDA 300Z

Obr. 4 a) GEDA 200Z
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Obr. 4 c) GEDA 500Z

příslušenství těchto výtahů jsou zachy-
ceny na obrázku č. 4 společně s výtahy 
GEDA 200Z, GEDA 300Z a GEDA 500Z 
a byly důkladně prověřeny při nasazení 
v různých částech světa a také v rozliš-
ných klimatických podmínkách.

Z toho všeho vyplývá, že jak lanové vrát-
ky, tak i výtahy s ozubením včetně všech 
doplňujících příslušenství jsou schopny 
efektivně a úspěšně zajistit všechny 
požadované funkce na prováděných 
projektech, a kromě toho jsou význam-
nou pomocí při zajišťování bezpečnosti 
práce při provádění nejen montáží lešení 
ale i vlastních stavebních prací.

Závěrem mě dovolte vážení přátelé 
a kolegové z lešenářské branže uvést, že 
kdokoliv by potřeboval nějakou informa-
ci jak z hlediska použití, tak z hlediska 
provádění servisních prací kompletního 
portfolia stavebních výtahů firmy GEDA 
včetně půjčování, se může obrátit na náš 
pracovní kolektiv firmy ASTA s r.o., který 
sídlí na adrese: 
Milady Horákové 28, 170 00  Praha 7, 
e-mail: asta-geda@volny.cz, 
tel. prodej: 602 296 775, 233 374 542, 
půjčovna: 603 460 324, 233 378 366. ▪
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Churchill�Square�budova�E

ulice Italská, Praha 3 
Zákazník: OKM Group, s.r.o. 
Množství: 22 000 m2 
Fasádní rámové lešení ALFIX 0,73 
Výška atiky 40 m

Specialita:

Kotvení probíhalo pomocí modulových 
stojen a vřetenových patek rozepřených 
mezi strop a podlahu a propojených 
s fasádním lešením skrz okna. Atrium 
je zastřešené skleněným světlíkem a 
pro jeho montáž musela být vystavěna 
plošina z fasádního lešení a příhradových 
nosníků.

Akce probíhala celý rok 2019.

Zajímavé�realizace 
z�lešení�ALFIX
Ing.�Ivan�Vacek,�ALFIX�ČR,�s.�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�ALFIX�ČR,�s.�r.�o.
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Bazilika�Nanebevzetí�Panny�
Marie

ulice Komenského, Stará Boleslav 
Zákazník: AKANT ART, v.o.s. 
Množství: 10 000 m2 
Fasádní rámové lešení ALFIX 0,73 
Výška atiky 36 m

Speciality:

Vzhledem ke složitosti objektu muselo 
být použito několik specifických řešení. 
Pro výstavbu lešení kolem věží musely 
být osazeny speciální stěnové konzole 
za pomoci chemických kotev. Dále bylo 
vyvěšeno lešení nad střechy bočních 
chrámových lodí, pro lešení na boční 
fasády hlavní lodě, pomocí příhradových 
nosníků.

Akce probíhala v roce 2018. ▪
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Jmenuji se František Novák a pocházím 
z lešenářské rodiny, kde jsem již od svých 
15 let vypomáhal při montážích všech 
možných typů dočasných stavebních 
konstrukcí. Za 20 let jsem si tedy prošel 
zakládáním klasického trubkového lešení, 
dále montážemi rámových lešení, také 
jsem pracoval s lešeními modulovými. Co 
se týče systémů lešení tak se jednalo ze-
jména o značky Plettac SL 70/100, RUX 
Super 65/100, Layher Blitz 0,73, Layher 
Allround a také částečně lešení PERI. 
Z těchto systému lešení jsme realizovali 
veškeré typy konstrukcí od fasádních až 
po lešení členitá modulová.

Úvod

S problematikou montáží dočasných 
stavebních konstrukcí (DSK), v hus-
tě obydlených aglomeracích či přímo 
v centrech měst, se v profesním životě 
lešenářské firmy, dříve či později setká 
každý. Každý se také s touto problema-
tikou jistě vypořádá, někdo lépe, někdo 
hůře a nebo se těmto zakázkám raději 
úplně vyhne. Jelikož já osobně, jsem již 
několik těchto zakázek, které se nachá-
zely buďto přímo v samotném centru 
hlavního města Prahy, či na jinak výrazně 
lidmi exponovaných místech realizoval, 

DSK, je nutné zaměřit, mimo klasických 
předpisů BOZP, zejména na následující 
body:

1) Přístup na stavbu:

• je komunikace dostatečně 
široká pro průjezd nákl. auto-
mobilu

• je kde zastavit a složit mate-
riál?

• je zřízen zábor?

2) zábor:

• je zábor jen pro složení a nalo-
žení lešení?

• jaké budou rozměry záboru pro 
konstrukci lešení?

• bude lešení podchozí 
nebo ne?

• v případě podchozího záboru, 
je požadavek na procházení lidí 
v průběhu montáže?

3) zajištění bezpečnosti v místě a pod 
místem montáže:

• kdo a jak bude zajišťovat

• bude kolektivní ochrana? 
Jaká?

• bude vyloučen provoz pod 
místem montáže

4) ostatní vlivy:

• jsou na komunikaci přilehlé 
stavbě osazeny semafory? tro-
leje? Nebo jiné prvky, veřejné 
infrastruktury, které je nutné, 
aby zůstaly v provozu po celou 
dobu provozu, montáže a de-
montáže lešení?

Jak je vidět, z výše zmíněných několika 
bodů, je zřejmé, že ten malý vykřičník se 
vám v hlavě rozsvítí naprosto správně. 

rád bych se s Vámi tímto článkem podělil 
o své zkušenosti a poznatky.

Jistě se s Vámi všemi shodnu, že při 
zajištění zakázky, která se nachází 
v někde v centru města, se Vám v hlavě 
rozsvítí malý vykřičník, který signalizuje, 
že na tento typ zakázky se je potřeba 
připravit o něco pečlivěji než na zakázku, 
na zelené louce, kde se prakticky nikdo 
nepohybuje, než Vaši pracovníci. Pakliže 
to tak máte, určitě to je správně.

U takovýchto typů zakázek jde hlavně 
v první řadě o zajištění bezpečnosti osob, 
které nejsou účastníky stavby a dále 
pak majetku, který je v okolí této stavby. 
Jedná se tedy ve stručnosti o to, aby-
chom svou činností (montáží, demontáží 
a návozem) DSK nikoho neohrozily.

V prvopočátku, je nutná jasná dohoda 
a specifikace veškerých parametrů kon-
strukce a postupu jednotlivých pracov-
ních úkonů s objednatelem zakázky, 
ideálně v písemné formě, oboustranně 
potvrzená.

Na koordinační schůzce s objednatelem 
(před zasláním finální cenové nabídky), 
kde budete případně provádět zaměření 

Montáže�dočasných�stavebních�konstruk-
cí�v�hustě�zastavěných�aglomeracích
František�Novák�•�foto:�František�Novák
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Určitě, výše zmíněné body nepostihují 
veškeré situace na stavbách, to je na Vás, 
aby jste posoudily riziko a připravily, či 
doporučily výsledná opatření. Nicméně, 
každá stavba je originál a je třeba k ní 
i tak přistupovat, v centrech měst to 
platí dvojnásob. Toto vše ve spolupráci 
s objednatelem, avšak ten nemusí být 
vůbec znalý možností daného typu leše-
ní. Vy jste ten, který v konci určí celý tvar 
konstrukce DSK a ten který potvrdí její 
veškeré parametry, pod které se bude při 
předání DSK podepisovat.

Jako příklad bych vám zde chtěl uvést 
mnou realizovanou stavbu v roce 2020 
v centru Prahy, s mým postupem.

Místo stavby : nároží ulic Radlická a Kří-
žová – Praha

Specifikace : lešení podchozí, se zacho-
váním viditelnosti semaforu

Místo montáže : chodník v těsné blízkos-
ti velice frekventované komunikace

Typ lešení : SUPER RUX 65 (šíře 0,65 m), 
na podchozích rámech 1,65 m

Postup�zakázky

• dohoda s objednatel ohledně, nut-
nosti velikosti záboru a jeho typu

• specifikace provedení v místě 
semaforu

• vypracování projektové dokumen-
tace stavby s plánkem a popisem 
konstrukce

• objednatel zrealizoval schůzku na 
stavbě s majitelem pozemku (pro 
zajištění záboru), na kterém se 
bude lešení stavět (chodník) a dále 
s dopravním odborem Praha 5, pro 
vyjádření se k viditelnosti semaforu 
po provedení DSK, dle zaslaného 
projektu.

• Započetí montáže

• Návozy lešení byly voleny s ohle-
dem na malou plochu pro složení 
materiálu malým dodávkovým 
vozidlem

• Montáž byla prováděna postupně, 
tedy tak, aby se dovezené kompo-
nenty ihned montovaly na lešení 
a nedocházelo tak k jejich hromadě-
ní v prostoru určeném pro skládání 
materiálu.

• Lešení v místě semaforu, bylo 
vyneseno příhradovými nosníky 
s rozponem 5,5 m, tak aby nedochá-
zelo k zastínění semaforu konstrukcí 
lešení.

• Během zakládání lešení, byl vylou-
čen provoz chodců v místě stavby 
konstrukce.

• Po založení lešení, byla provedena 
ochranná stříška, která zajistila 
ohrožený prostor pod místem mon-
táže, proti pádu materiálu z kon-
strukce lešení. Dále byla zajištěna 
první podlaha na podchozím lešení, 
OSB deskami a geotextilií

• Po tomto zabezpečení podchodu, 
byl obnoven provoz chodců pod 
konstrukcí lešení

• Montáž vyšších pater lešení, probí-
hala z čela lešení, postupně patro po 
patru. Zde též procházeli lidé a bylo 
nutné zabezpečit pracoviště, aby 
někdo nedopatřením nevstoupil pod 
zavěšené břemeno. Byly zde tedy 
jednak umístěny výstražné tabulky 
+ zde byly dva pracovníci, kteří 
koordinovali a zastavovali případné 
procházející osoby, aby nedošlo 
k jejich ohrožení.

• V poslední fázi proběhlo zasíťování 
lešení. Toto se poté, při započe-
tí prací na rekonstrukci fasády 
demontovalo a nahradilo plachtami. 
Objednatel a jeho dodavatelská fir-
ma provádějící rekonstrukci fasády 
podcenili, riziko pádu oklepávané 

omítky a bylo nutné lešení plnoploš-
ně zakrýt.

• Po dokončení montáže DSK, byla na 
konstrukci lešení umístěna infor-
mační tabulka s označením lešení

• Demontáž lešení probíhala stejně 
jako montáž s opačným postupem. 
Před demontáží lešení byl kladen 
veliký důraz na vyčištění konstrukce 
lešení od zbytků malty a kameniva. 
Toto bylo prováděno též stavebními 
vysavači, aby bylo eliminováno riziko 
pádu materiálu dolů z lešení.

Závěrem

Pokusil jsem se zde shrnout problema-
tiku montáží DSK v hustě zabydlených 
aglomeracích a centrech měst spolu s ná-
zorným příkladem z mé praxe. Doufám, 
že Vám mé shrnutí bude alespoň trochu 
nápomocné, či Vás dovede k zamyšle-
ní nad lepším provádění DSK v tomto 
prostředí. ▪
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Hlavní nádraží v Praze neboli „Wilzoňák“ 
je budova s bohatou historií, již od roku 
1871. V průběhu let se tvář budovy mě-
nila díky dostavbě nové budovy v roce 
1909 a dalšími dostavbami a přestavba-
mi až do dnešních dnů. Budova je přede-
vším známá svou střední částí Fantovou 
budovou.

Novodobá rekonstrukce celého hlavního 
nádraží začala v roce 2006 odbavovací-

Alfix 0,73 a trubkové lešení. Lešení bylo 
potřeba postavit, aby byl zajištěn přístup 
k celému obvodu stěn a stropu i kolem 
osmi sloupů. Lešení jsme museli založit 
kolem obvodu sálu a kolem sloupů, aby 
příčná vzdálenost mezi jednotlivými poli 
nebyla větší než 2,2 m. A to z důvodu, 
abychom mohli lešení příčně rozšířit 
v horním patře přidáním dalších rámů či 
konzol 0,73 a tím vytvořit základní ploši-
nu pod stropem. Celkový počet podél-
ných řad rámového lešení bylo šest. Tyto 
řady se dále příčně spojovaly u každého 
sloupu a tím jsme tvořili příčné ztužení 
celého prostorového lešení středních 
polí i bezpečný přístup pro opravu 
sloupů. K propojení ostatních podélných 
polí jsme využili trubkového lešení, které 
jsme také použili pro dvoutyčové zábra-
dlí na vnitřních sloupkách lešení a k příč-
nému propojení nebo ztužení v dalších 
případech.

Takto založené lešení jsme vystavěli 
až do výšky 8 m, kde vznikla základní 
podlaha plošiny pod stropem. Ovšem 
jelikož tyto dobové sály mají klenbové 

mi prostory a po skončení rekonstrukcí 
těchto prostor přišla na řadu rekonstruk-
ce vnějších fasád budov, která probíhá 
dodnes.

Část tohoto architektonického skvos-
tu, který čekal na svoji příležitost, byly 
sály kaváren v severním křídle. Jejich 
rekonstrukce byla započata počátkem 
roku 2020.

Pro bezpečný přístup k rekonstrukci 
vnitřních fasád a oken s vitrážemi, bylo 
potřeba navrhnout prostorové a fasádní 
lešení pro „sloupový“ sál a podpěrné 
lešení s plošinou pro velký sál.

Stavba lešení se také musela dobře 
připravit i po stránce logistiky, jelikož ne-
bylo možno příliš omezit provoz prvního 
nástupiště, kudy bylo lešení dopravová-
no do sálů.

Malý�„sloupový“�sál

V menším „sloupovém“ sále jsme spojili 
dva konstrukční moduly lešení, rámové 

Hlavní�nádraží

Tomáš�Jirsák,�SNEP,�spol.�s�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�SNEP,�spol.�s�r.�o.
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stropy, tak k bezpečnému a pohodlnému 
přístupu v nejvyšším místě nám ještě 
chyběly 2 m. Proto jsme pomocí velkých 
a malých rámů, konzolí a trubek zvedli 
patro na plošině postupně o další 2 m. 
Aby toho nebylo málo, tak přišli truhláři 
s požadavkem, abychom lešení upravili 
takovým způsobem, aby mohli vybourat 
k rekonstrukci nejen okenní křídla, ale 
hlavně okenní rámy, které jsou v tomto 
případě velmi robustní.

Velký�sál

Stavba lešení ve velkém sále už nebyla 
tak technicky náročná, ale byla zase ná-
ročnější na logistiku. Jelikož velký sál má 
půdorysně 24 m x 16 m, tak na plošinu, 
která má ještě nástavbu, bylo zapotřebí 
opravdu velké množství podlah. Díky 
velkému objemu dílů lešení jsme se potý-
kali s potížemi, jak navézt a složit lešení 
do montážního prostoru. Jediné místo 
bylo před prvním nástupištěm, které 
je ovšem určeno pro zásobování a taxi 
službu. Co se týká zásobování, tak to 
ještě šlo, protože vozy zásobování jezdí 
zpravidla jeden až dvakrát denně. Ovšem 
větší část tohoto místa zabírá stání taxi 
služby a tady byl častý problém. Potře-
bovali jsme třikrát denně navézt materiál 
(nákladní auto 12tun s rukou), který byl 
složen na první nástupiště a pomocí 
elektrických ručních paletových vozíků 

23Lešenář�19 |



ihned odvážen po nástupišti až ke vstup-
ním dveřím velkého sálu. Odkud byl ma-
teriál ručně přesunut do prostoru sálu. 
Tudíž jsme třikrát denně „obtěžovali“ 
taxikáře, aby nás s náklaďákem pustili na 
jejich dvě místa. Někdy to bylo opravdu 
nepříjemné, ale nakonec se asi po týdnu 

materiál navezl a mohla být zahájena 
samotná montáž.

Montáž lešení byla zahájena podobně 
jako na „sloupovém“ sále kolem obvo-
du sálu, jen v tomto případě stačilo jen 
jedno středové podélné pole, sloužící 

jako stabilizace konstrukce a středová 
podpěra plošiny. Tato středová konstruk-
ce byla propojena s bočními poli pomocí 
trubkového lešení a takto bylo lešení 
vystavěno do výšky 10 m. Ve výšce 10 m 
bylo lešení příčně propojeno pomocí pří-
hradových vazníků 6,2 m, na které byly 
osazeny podlahy, které tvořily základní 
montážní podlahu plošiny. K nejvyššímu 
bodu stropu ještě chybělo cca 5 m. Na 
střední podpěrnou konstrukci, která pro-
cházela plošinou, jsme namontovali rám 
1 m a na něj ještě rám 2 m a postoupně 
na každou stranu jsme ubírali výšku mezi 
podlahou a stopem pomocí velkých či 
malých konzolí.

Většinou se takovéto prostorové lešení 
staví pouze z modulového lešení, popří-
padě z trubkového lešení, a proto roz-
hodnutí použít pro tuto stavbu rámové 
lešení byla velmi zajímavá práce.

Realizace: 02/2020 – 01/2021

Návrh konstrukce: 
Tomáš Jirsák – SNEP, spol. s r. o.

Doba montáže: 
Malý „sloupový“ sál 14 dnů 
Velký sál 10 dnů ▪

info@snep.cz   |   www.snep.cz

infolinka 602 144 233  |  realizace 602 731 947

PROFESIONÁLNÍ DODÁVKY LEŠENÍ
rychle a bezpečně

Fasádní lešení
• Trubkové lešení
• Pojízdné lešení
• Stavební shozy na suť
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VÚBP nezkouší jen dočasné stavební 
konstrukce, ale také osobní ochranné 
prostředky. Ochrana proti COVOID-19 
se týká i lešenářů, a to je důvod pro 
zveřejnění následujícího článku.

S příchodem koronaviru se extrémně 
zvýšil zájem o ochranu dýchacích cest. 
Respirátor (správný název je filtrační 
polomaska) obecně slouží k zachytávání 
kapalných a pevných částic a aerosolů. 
Ve stavebnictví nebyl respirátor nezná-
mou věcí, ale s jeho použitím se obvykle 
počítalo především v prašném prostředí, 
nebo při provádění různých nástři-
ků apod. Respirátory jsme nakupovali 
v prodejnách s osobními ochrannými 
prostředky a jejich schopnost zachytávat 
viry byla uváděna spíše jako ukázka jejich 
kvality, než že by se běžně využívala. 
To se změnilo v roce 2020, kdy se náhle 
rozšířila potřeba ochrany před nemocí 
COVID-19. Dnes se o respirátorech 
mluví velmi často, mnohdy bohužel bez 
hlubších znalostí. Snad budou některé 
informace užitečné i v době, kdy vyjde 
tento článek.

Filtrační polomasky filtrují celým svým 
povrchem. Jsou vyrobeny z filtrační-
ho materiálu, který by měl co nejlépe 
zachytávat částice různých rozměrů, 
včetně těch, které odpovídají i korona-
viru. Kromě této filtrační schopnosti ale 

bavíme o COVID-19, platí to obdobně. 
Jestliže by se podařilo vyloučit kontakty 
s infekčními osobami, nebylo by nutné 
respirátor nosit. Abychom však zachovali 
alespoň některé mezilidské, případně 
pracovní vztahy, bez respirátoru se 
neobejdeme.

Filtrační polomasky musí být vyzkouše-
ny v souladu s evropskou normou EN 
149+A1. Z hlediska účinnosti filtrace 
se dělí do tří tříd. Základní výběr by se 
měl řídit podle vlastností respirátoru, 
zařazeného do příslušné třídy. Některé 
informace o těchto třídách jsou uvedeny 
v tabulce 1.

Na základě dohod v rámci evropských 
subjektů, které posuzují prostředky na 
ochranu dýchadel, i na základě vyjádření 
Světové zdravotnické organizace, bylo 
stanoveno, že třída FFP2 je dostatečná 
pro použití při ochraně proti COVID-19.

Na každé filtrační polomasce musí být 
označení CE, kterým výrobce informuje 
uživatele, že prostředek byl posouzen 
podle požadavků příslušného evropské-
ho předpisu.

Označení CE musí být vždy doplněno 
identifikačním číslem oznámeného sub-
jektu (zkušebny), který kontroluje výro-
bek a výrobu. Dále musí být na výrobku 

musí být materiál dostatečně prodyšný, 
aby při vdechování i vydechování kladl 
co nejmenší odpor. Obě tyto základní 
vlastnosti se při zkouškách respirátorů 
měří a vyhodnocují.

Pro zmenšení vydechovacího odporu 
a také pro snížení vlhkosti v podmas-
kovém prostoru, se někdy respirátory 
opatřují vydechovacím ventilem. Při 
vdechu se ventil uzavře a veškerý vzduch 
je filtrován průchodem přes materi-
ál polomasky. Při výdechu prochází 
vzduch také filtračním materiálem, ale 
kromě toho i výdechovým filtrem. To ale 
bohužel znamená, že pokud je uživatel 
respirátoru infekční, může s nefiltrova-
ným vzduchem procházejícím výdecho-
vým ventilem unikat také infekční agens. 
Proto v případě používání respirátoru 
jako ochrany při koronavirové krizi není 
použití varianty s vydechovacím ventilem 
vhodné.

Za normální situace platí pro respirátor 
pravidla, která se uplatňují pro všechny 
osobní ochranné prostředky. Základem 
pro rozhodnutí o poskytnutí výběr OOP 
je analýza rizik, která se vyskytuji na 
místě předpokládaného použití, a mohou 
vést k ohrožení dýchacích orgánů. Nelze-
-li rizika odstranit nebo snížit na vyho-
vující úroveň, je potřeba volit vhodné 
osobní ochranné prostředky. Pokud se 

Osobní�ochranné�prostředky 
pro�ochranu�dýchadel
Ing.�Karel�Škréta

Respirátor bez vydechovacího ventilku Respirátor s vydechovacím ventilkem
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volně pověšený, nejlépe na slunci, aby 
mohl řádně vyschnout.

Je třeba odlišovat respirátor a roušku, 
jejímž účelem není chránit nositele, ale 
okolí. Roušky nejsou zkoušeny jako respi-
rátory a jejich tvar většinou nezaručuje 
kvalitní utěsnění na tváři.

Pojmem rouška jsou označovány zdra-
votnické obličejové masky, pro které 
platí norma EN 14683+AC.

Stejně tak se ale pod pojmem rouška 
chápou nejrůznější doma šité výrobky, 
které rovněž chrání dýchací cesty. Ani 
tyto prostředky negarantují ochranu 
nositele. Je to improvizace, která má 
v dané době svůj smysl, ale pro reálnou 
ochranu se nehodí. Pro tyto výrobky 
byl v Evropě vydán dokument, shrnující 
některé zásady, které by měly být u nich 
uplatňovány. Dokument byl vydán i v ČR 
jako technická normalizační informace 
TNI CWA 17553.

S rouškami se pojí také nejrůznější 
experimenty s nanomateriály. Bohužel, 
většina těchto pokusů se opírá o nedo-
statečné přezkoušení. Rovněž se u nich 
projevuje velká nezkušenost výrobců 
a neznalost technických a právních poža-
davků na ochranu dýchacích orgánů. Je-
jich použití v nouzi jistě nelze zavrhnout, 
ale rozhodně je nelze používat v pod-
mínkách reálného vystavení infekčnímu 
prostředí v nemocnicích apod.

Jako jednoduchou ochranu proti 
COVID-19 tedy lze doporučit pouze 
respirátory třídy FFP2 nebo FFP3. Samo-
zřejmě existují další možnosti, jako jsou 
polomasky s výměnnými nebo zabudo-
vanými filtry, celoobličejové masky nebo 
filtroventilační jednotky s kuklami. To 
jsou ovšem prostředky, které asi nebu-
dou používány v masovém měřítku.

Věřme, že probíhající očkovací kampaň 
nás od problémů s osobními ochrannými 
prostředky v dohledné době osvobodí. ▪

obchodní název nebo logo výrobce, typ 
filtrační polomasky, označení filtrační 
třídy (v našem případě tedy FFP2 nebo 
FFP3) a číslo normy EN 149+A1.

Respirátory označené KN95 nebo N95 
nebyly zkoušeny podle EN 149+A1 a lze 
je použít pouze v nouzových případech.

Při používání filtračních polomasek 
k ochraně dýchacího ústrojí je nejdůleži-
tější jejich správné nasazení. V opačném 
případě se celková účinnost ochrany 
polomasky podstatně zhorší; respirátor 
nebude uživatele řádně chránit, neboť 
netěsnostmi kolem těsnící linie bude do 
plic pronikat okolní vzduch. Ochranné 
vlastnosti může podstatně zhoršit i ně-
kolikadenní strniště vousů u mužů. Pro 
správné utěsnění má většina polomasek 
v oblasti nosu lehce tvarovatelný pásek, 
který umožní lépe přizpůsobit těsnicí linii 
obličeji uživatele a tím zaručit účinnost 
prostředku.

Správné nasazení představuje největší 
rezervu v její funkčnosti a lze jím celko-
vou účinnost filtrace značně nepříznivě 
ovlivnit (z polomasky třídy FFP3 se tak 
snadno může stát polomaska třídy FFP1). 
Při nasazování je nutné dbát na správ-
nou polohu polomasky. Nosní svorka je 
vždy nahoře, ale také u respirátorů bez 
svorky je nutno odlišovat horní a spodní 
okraj. Polomaska se přiloží k obličeji tak, 
aby byly zakryty brada a nos, poté se 
vytvaruje pásek nosní svorky tak, aby co 
nejlépe sledoval linii obličeje kolem nosu.

Klasický respirátor měl upínací pásky, 
které se přetahovaly přes hlavu. Dnes je 

mnoho typů opatřeno gumičkami za uši. 
S nimi ale přítlak respirátoru k obličeji 
nemusí být dostatečný. Proto někdy 
výrobci přikládají v balení plastovou spo-
nu, kterou lze gumičky vzadu na temeni 
sepnout.

Po nasazení se doporučuje provést kont-
rolu těsnosti, která se provede prudkým 
nadechnutím při zakrytí polomasky 
oběma rukama. Pokud polomaska ne-
těsní a vzduch proniká kolem nosu nebo 
jinde kolem těsnicí linie, je nutno znovu 
upravit správné nasazení.

Často se diskutuje o možné délce pou-
žívání. Na respirátoru má být označení 
buď R (možno používat opakovaně) nebo 
NR (jednorázové použití). Na mnoha re-
spirátorech, které jsou v současné době 
dováženy do ČR, označení chybí, ale 
nejčastěji se jedná se o výrobky s jedno-
rázovým použitím, to znamená po dobu 
jedné směny - cca 8 hodin.

Při prodlouženém používání se filtrační 
účinnost mírně snižuje. Záleží na kon-
krétním typu i na podmínkách, v nichž 
se respirátor používá. Zejména v infekč-
ním prostředí je pak nebezpečí přenosu 
nákazy při styku s povrchem respirátoru, 
i když filtrační funkce může být stále 
dobrá.

Při běžném nošení není problém pro-
dloužit dobu používání na několik dnů až 
týden. Záleží pak také na hygienických 
podmínkách, míře zvlhčení, deforma-
cích výrobku vzniklých z manipulace 
s ním apod. Dobrým řešením je v průbě-
hu dne respirátory střídat a jeden nechat 

Zdravotnická obličejová maska

Třída
Filtrační 
účinnost 
materiálu

Celková 
filtrační 
účinnost 
ochrany*

Doporučené použití

FFP1 > 80 % > 78 % Proti netoxickému prachu do koncent-
race rovné cca 4násobku NPK**

FFP2 > 94 % > 92 % Proti prachu s převážně dráždivým 
účinkem 

FFP3 > 99 % > 98 %

Proti toxickým částicím, virům, sporám, 
bakteriím, radioaktivnímu prachu do 
koncentrace rovné 30násobku (někdy 
až 50násobku) NPK

*) Celková filtrační účinnost se skládá ze tří částí: z průniku materiálem, průniku těsnicí linií 
polomasky přiléhající k obličeji a z průniku vydechovacím ventilem (pokud je použit).

**) NPK je nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec 
v žádném úseku směny vystaven, viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Tab. 1 Třídy filtračních polomasek
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Letos poprvé vyhlásila ČESKOMORAV-
SKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s. pod zá-
štitou předsedy ČMKL Ing. Karla Škréty 
a předsedy TNK 92 Ing. Svatopluka 
Vlasáka memoriál Františka Zvěřiny, 
veřejnou soutěž „O nejlepší lešenářskou 
stavbu České republiky roku 2020“.

Soutěžilo se celkem ve třech kategori-
ích: Fasádní lešení, Prostorová a pod-
pěrná lešení a Další dočasné konstrukce 
z lešení. Uzávěrka přihlášek byla 15. 2. 
V pátek 19. 2. zasedala odborná porota 
soutěže, kterou zvolilo představenstvo 
komory, ve složení Ing. Vlasák, Ing. Škré-
ta a doc. Dolejš. Posoudila úroveň 
jednotlivých projektů, přičemž sledovala 
zejména následující kritéria:

• Dodržení norem a předpisů, pokud 
bylo možno z podkladů soudit

• Dokumentace (přehlednost, vypoví-
dací hodnota)

• Přínos konstrukčního řešení (případ-
ný nový přístup)

• Náročnost z hlediska návrhu a mon-
táže

• Bonusy pro uživatele

• Ochrana veřejného zájmu (nad 
běžný rámec, vliv na životní prostře-
dí apod.)

• Náročnost založení

Na závěr porota jednomyslně rozhodla 
o následujících výsledcích:

Fasádní�lešení

V kategorii Fasádní lešení byla udělena 
dvě první místa společnostem:

• RGSB, s. r. o. za fasádní lešení na 
stavbě „SZ Vranov nad Dyjí – Obno-
va krovu a střech“

• PROVESERVIS, s. r. o. za fasádní 
lešení na stavbě „Oprava fasády kos-
tela povýšení sv. Kříže, Teplice“.

První�ročník�soutěže�„O�nejlepší�lešenář-
skou�stavbu�roku�2020“�už�má�své�vítěze
Doc.�Dr.�Ing.�Jakub�Dolejš,�ČVUT�v�Praze

Obr. 1 RGSB s. r.o. za fasádní lešení na stavbě „SZ Vranov nad Dyjí – Obnova krovu a střech“

Obr. 2 PROVESERVIS s. r. o. za fasádní lešení na stavbě „Oprava fasády kostela povýšení 
sv. Kříže, Teplice“
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Obr. 5 a 6 EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. 
za lešení na stavbě „Modernizace fléry PSP“

Prostorová�a�podpěrná�lešení

V kategorii Prostorová a podpěrná lešení 
zvítězila společnost:

• EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o. za 
lešení na stavbě „Modernizace fléry 
PSP“.

V kategorii Další dočasné konstrukce 
z lešení cena nebyla udělena.

Porota ocenila kvalitu technického řešení 
vybraných konstrukcí, která dokumentu-
je vysokou úroveň znalostí a dovedností 
českých lešenářů.

Všem účastníkům soutěže patří velký dík 
za příkladnou propagaci a reprezentaci 
oboru lešení, vítězům blahopřejeme. 
Oficiální předání cen proběhne na Valné 
hromadě komory. ▪

Obr. 3 RGSB s. r.o. fasádní lešení „SZ Vranov nad Dyjí – Obnova krovu a střech“

Obr. 4 PROVESERVIS s. r. o. fasádní lešení „Oprava fasády kostela povýšení sv. Kříže, Teplice“
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ČSN 73 8101:2018 Lešení - Společná 
ustanovení v předmětu normy uvádí: 
 
„Normu lze použít též pro konstrukce 
jiného účelu, sestavené z lešenářských 
prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, 
přechody, přístřešky apod.)“.

Jde tedy většinou o konstrukce indivi-
duálně navrhované jejichž společným 
znakem je využití lešenářského materiálu 
včetně speciálních doplňků k nejrůzněj-
ším účelům.

Tribuny�a�pódia

Jednou z takových konstrukcí jsou roze-
bíratelné tribuny a pódia pro sportovní 
a kulturní akce. Nosná konstrukce byla 
dříve z trubkového lešení, dnes většinou 
z dílcového modulového lešení často 
doplněné speciálními dílci. Dále uváděné 

požadavky evropských norem, převzaté 
do systému českých technických norem, 
bohužel nenavazují na lešenářské normy, 
ačkoliv lešení je základním materiálem 
pro tyto konstrukce.

Normativní požadavky obsahuje soubor 
evropských norem ČSN EN 13200 
(73 5905) „Zařízení pro diváky“, kte-
ré specifikují požadavky v prostorech 
pro diváky v trvalých nebo dočasných 
místech pořádání zábavních a sportov-
ních akcí, na stadionech, ve sportovních 
halách a zařízeních uvnitř budov ve 
volném prostoru venku s cílem zajistit 
jejich funkci.

ČSN�EN�13200-1:�2019,�Část�1:�Obecné�
charakteristiky�prostorů�pro�diváky

Norma specifikuje návrhové a funkční 
požadavky na prostory pro diváky.

Náročnost�projektů�lešení�podle 
evropských�norem�(3.�část)
Ing.�Svatopluk�Vlasák

ČSN�CEN/TR�13200-2:2006,�Část�2:�
Kritéria�pro�navrhování�provozních�
prostor

Parametry a národní situace. Tato 
technická zpráva uvádí parametry, které 
obecně platí pro provozní prostory.

ČSN�EN�13200-3:�2019,�Část�3:�Oddělo-
vací�prvky�–�požadavky

Norma stanoví požadavky na dimenzo-
vání, charakteristiku výrobků a na návrh 
prostorového uspořádání oddělovacích 
prvků.

ČSN�EN�13200-4:�2007,�Část�4:�seda-
dla�–�charakteristiky�výrobku

Norma specifikuje mechanické, fyzi-
kální a chemické charakteristiky pev-
ných sedadel používaných v hledištích 

Obr. 1 Tribuna z modulového lešení pro MS na Ještědu, foto: Ing. Svatopluk Vlasák
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na sportovištích (venku i ve vnitřních 
prostorách). Stanovuje také kritéria pro 
připevnění sedadel ke konstrukci.

ČSN�EN�13200-6:�2013,�Část�6:�demon-
tovatelné�(dočasné)�tribuny

Tato norma stanovuje charakteristické 
vlastnosti výrobku pro demontovatelné 
(dočasné) tribuny. V normě jsou specifi-
kovány požadavky na návrh konstrukce 
(obecné požadavky, hranice viditelnosti, 
základní specifikace, zatížení), zábrany 
proti pádu i požadavky na zadání, založe-
ní, montáž, kontrolu, demontáž.

Požadavky na dočasné tribuny na výsta-
vištích a zábavních parcích uvádí také 
ČSN EN 13814 (27 6001) Prostředky 
lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky. 
Tato norma uvádí jak rozměrové uspo-
řádání tribun pro sedící i stojící diváky, 
omezení s ohledem na únikové cesty, tak 
potřebné výpočtové parametry.

ČSN�EN�13200-7:�2014,�Část�7:�Prvky�
vchodů�a�východů,�komunikace

Tato evropská norma byla připravena 
za účelem upřesnění obecných kon-
strukčních kritérií pro vstupní a výstupní 
systémy (včetně vstupních a výstupních 
prvků a tras) používaných v diváckých 
zařízeních za normálních a nouzových 
podmínek.

ČSN�EN�13200-8:�2017,�Část�8:�Man-
agement�bezpečnosti

Tato evropská norma specifikuje obecné 
charakteristiky řízení bezpečnosti v divác-
kých zařízeních. Specifikuje rozložení a plá-
nování řízení, kritéria pro udržení tohoto 
plánování před, během a po jakékoli udá-
losti. Zahrnuje následující: - bezpečnostní 
personál; - bezpečnostní politika; - bez-
pečnostní procedury. Tato evropská norma 
neplatí pro role a odpovědnosti těch, kteří 
jsou součástí bezpečnostního systému 
(policie a bezpečnostní společnosti).

Dočasné�střechy�a�opláštění

Požadavky na provedení a postupy navr-
hování pro dočasné střechy a opláštění 
uvádí ČSN EN 16508:2016 (73 8129) 
„Dočasné stavební konstrukce - Kon-
strukce pro opláštění - Požadavky na 
provedení a obecný návrh

Účelem dočasných střech a konstrukcí 
pro opláštění podle této normy je ochra-
na vnitřních prostor před klimatickými 
vlivy a prachem. Jsou rovněž používány 
pro ochranu veřejnosti před účinky půso-
bícími zevnitř.

Norma specifikuje, že konstrukce je mož-
no vytvářet několika způsoby:

• dočasné střechy podporované exis-
tující trvalou konstrukcí, lešením, 
jinou dočasnou konstrukcí

• dočasná stěna, podporovaná samo-
statnou konstrukcí;

• opláštění, které je kompletní dočas-
nou konstrukcí, zahrnující střechu, 
stěny a odpovídající dočasnou 
podporu

Použité materiály musí splňovat poža-
davky evropských norem, které obsahují 
údaje pro navrhování. Některé vhodné 
materiály pro konstrukce jsou uvedeny 
v ČSN EN 12811-2 (73 8123) Dočasné 
stavební konstrukce – Část 2: Informace 
o materiálech. Požadavky na materiály 
pro některá střešní zakrytí jsou uvede-
ny v ČSN EN 13782:2016 (27 6002) 
Dočasné konstrukce – Stany – Bezpeč-
nost, a rovněž v ČSN EN 15 619: 2014 
(80 4635) Textilie povrstvené pryží nebo 
plasty – Bezpečnost dočasných kon-
strukcí (stany) – Specifikace povrstve-
ných textilií určených pro stany a podob-
né konstrukce.

Pro upřesnění je třeba uvést, že stan 
je mobilní, dočasně instalovaná kon-

strukce uzavřené nebo otevřené stavby 
(např. stanový přístřešek, hala, party 
stan, prodejní stánek)

Každé opláštění, včetně všech jeho 
částí, musí být navrženo, zkonstruováno 
a udržováno tak, aby bylo zajištěno, že 
neselže, neúmyslně se neposune a bude 
jej možno bezpečně používat ve všech 
fázích včetně montáže, úprav až po 
konečnou demontáž. Musí být navrženo 
tak, aby byly zahrnuty účinky na celou 
konstrukci.

Norma uvažuje 8 různých zatížení Q1-8 
a rovněž 8 kombinací zatížení LC1-8.

Specifické jsou podmínky pro zatížení 
sněhem, neboť zatížení podle ČSN EN 
1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstruk-
cí - Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, u tohoto typu konstrukcí větši-
nou nejde uplatnit.

Pro každé opláštění musí být dostupná 
následující dokumentace:

Návod na používání, který musí obsahovat:

a) informace o přípustném zatížení na 
konstrukci;

• informace o přístupu na do-
časnou střechu nebo jiné části 
konstrukce, je-li to potřebné;

• informace o odklízení sněhu, 
je-li to potřebné;

• informace o chůzi po střeš-
ním zakrytí nebo jednotlivých 
konstrukčních dílcích, je-li to 
potřebné;

• informace o otvorech v dočasné 
střeše, je-li to potřebné.

b) Montážní návod obsahující postupy 
pro montáž, údržbu, použití a de-
montáž opláštění, popisující správné 
pořadí pracovních kroků. Tento ná-
vod musí obsahovat ilustrace i text. 
Pokud se při výše uvedených čin-
nostech používají osobní ochranné 
prostředky (OOP), musí být v návo-
du jasně určeny kotvicí body.

c) Konstrukční výkresy včetně před-
pokládaných návrhových zatížení 
a účinků zatížení od opláštění na 
vnější nosné konstrukce, do nichž se 
zatížení přenáší

d) Všechny další potřebné informace. ▪

Třída zatížení sněhem Popis Zatížení 
kN/m2

SL 1 Žádné zatížení sněhem (minimální zatížení) 0,1

SL 2a Založeno na řízeném odklízení sněhu a 0,25

SL 2b Založeno na řízeném odklízení sněhu a 0,6

SL 3 Zatížení sněhem specifické pro dané místo V souladu 
s EN 1991-1-3

a Řízené odklízení sněhu může být zajištěno fyzickým odstraněním, teplem, atd.

Tab. 1 Zatížení sněhem podle ČSN EN 16508
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Obr. 2 Modulové lešení a provizorní plachtová střecha - Nové Butovice, Praha, foto: Ing. Milan Veverka
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Sdružuje experty, právnické a fyzické
osoby zabývající se navrhováním,
výrobou, dovozem, prodejem a montáží 
dočasných�stavebních�konstrukcí.

Českomoravská�komora�lešenářů,�z.�s.

www.komoralesenaru.cz

• školení specialistů pro lešení
• zkoušení uchazečů o lešenářské profesní valifi kace
• odborné�konzultace v oblasti  DSK
• prodej lešenářských�průkazů
• vydávání časopisu�Lešenář


