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Editorial
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou již dvacáté
číslo časopisu Lešenář. Doufám, že Vás
náš časopis zaujme jako předchozích 19
čísel. V letošním roce se opět podařilo vydat dvě čísla časopisu, svědčí to
o opětovném zájmu členů ČMKL prezentovat své zajímavé realizace a sdělit
ostatním zkušenosti a názory týkající se
lešení.
Rok 2021 nám přinesl nepříjemné
pokračování koronavirové nákazy
a všech nepříjemností s tím spojených.
Vzhledem k opatřením nebylo možné
uspořádat kurzy OZO, Valná hromada musela proběhnout v podobě per
rollam, na poslední chvíli byl zrušen
tradiční odborný seminář ve Žďáru.
Nezbývá než doufat, že v příštím roce
se nám podaří dohnat proluku hlavně

v kurzech OZO. Prozatím jsou na začátek roku 2022 vyhlášeny čtyři termíny
opakovacího kurzu a jeden termín
kurzu základního.
V roce 2022 máme v plánu opětovně rozeběhnout zkoušky profesních kvalifikací
instruktor lešenářské techniky a projektant lešení a dále dokončit přípravu
zkoušek profesních kvalifikací lešenář
a lešenář šéfmontér. Na všechny tyto
profesní kvalifikace má ČMKL patřičná
oprávnění. Dále chceme uspořádat další
ročník soutěže „O nejlepší lešenářskou
stavbu“, informace budou umístěny na
webu ČMKL.
Jménem celé redakce a vedení ČMKL
přeji všem úspěšný rok 2022 a hlavně
pevné zdraví.

Ing. Milan Veverka
předseda představenstva ČMKL, z. s.
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Problematika dlouhých kotevních šroubů
(kotev)
AufbauAnwendungsbereich
und Verwendungsanleitung
Ing. Petr Veverka, PROVE servis, s. r. o. • foto: Archiv firmy3.
PROVE
Během posledních několika let jsme na
stavbách zaznamenali značný nárůst
tlouštěk zateplovacích systémů. Tento
módní trend přináší do naší branže velký
problém s délkou kotevních šroubů.
Většina lešenářských firem tuto problematiku neřeší a používají klasické kotevní
šrouby se stále většími délkami (i přes
40 cm), ale je pouze otázkou času, kdy se
stane díky mnohým chybným provedením nějaké neštěstí.
V západní Evropě tuto problematiku
většina dodavatelů dlouhodobě řeší
a i v České republice se již objevují některá technická řešení. Bohužel, většinou
se jedná o pracnější a dražší provedení,
což v podmínkách našeho stavebnictví
není zrovna vůbec populární. Přesto
předkládám některé možnosti provedení,
které jsou v současnosti pro nás dostupné.

ŘEŠENÍ

AufbauAnwendungsbereich
und bis
Verwendungsanleitung
Der WDVS Anker 300 ist geeignet für 3.
WDVS
Stärken
220 mm, der WDVS Anker 350 für
WDVS
Stärken
bis 270 mm.
Speciální
kotva
ALFIX
Das Fassadengerüst, welches mit dem WDVS Anker 300 verankert werden soll, muss einen
Wandabstand von cirka 30 cm aufweisen, beim WDVS Anker 350 sind es cirka 45 cm.
Der WDVS Anker 300 ist geeignet für WDVS Stärken bis 220 mm, der WDVS Anker 350 für
WDVS Stärken bis 270 mm.
Das Fassadengerüst, welches mit dem WDVS Anker 300 verankert werden soll, muss einen
Wandabstand von cirka 30 cm aufweisen, beim WDVS Anker 350 sind es cirka 45 cm.

Obr. 2 Speciální kotva ALFIX

ca. 80 mm
max. 170 mm
max. 300 mm
ca. 80 mm
Abb. 1: Wandabstand WDVS 300 bei Verwendung der Reduzier-Normalkupplung

Obr. 3 Provedení do 300 mm

max. 300 mm
Abb. 1: Wandabstand WDVS 300 bei Verwendung der Reduzier-Normalkupplung

Nejprve si ale musíme uvědomit, že
dlouhé kotvy:
•

Ve všech směrech mají problematické parametry (hlavně v tlaku)

•

Ve směru rovnoběžně s fasádou
hrozí možnost ulomení kotvy

•

Konstrukce jako celek nevykazuje
potřebnou tuhost

max. 170 mm

ca. 175 mm

Obr. 4 Provedení do 450 mm

max. 220 mm
ca.mm
445 mm
ca. 175

Abb. 2: Wandabstand WDVS 300

Dvojice kotev na sousedních sloupcích
(rámech) nahrazuje kotvení „V“ a podle
8

8

Obr. 1 Chybné provedení kotvení s dlouhými kotevními šrouby
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max. 220 mm
údajů výrobce přenáší
horizontální sílu
do 5 kN.
ca. 445 mm

AuV

ALFIX WDVS Anker 300/350, WDVS Boden

AuV

ALFIX WDVS Anker 300/350, WDVS Boden

Abb. 2: Wandabstand WDVS 300

Zesílená kotva LAYHER
Přenese 27 x větší ohybové zatížení než
kotevní vrut 12 mm.

Zesílená kotva HÜNNEBECK
Až do vzdálenosti 28 cm od stěny,
dosahuje zatížení 2,35 kN rovnoběžně
s fasádou.

Kotevní systém HA1 Felsuma
Pouze 2 složky – pozinkovaná trubka
s integrovaným svarem + upravený šroub
M12 (v zateplovacím systému je potřeba
vyříznout otvor o průměru 50 mm a následně po demontáži kotvy zaplnit).

Lešenář 20 | 5

Kotevní systém SCAFOM – RUX
Speciální profil na stěnu + upravený
kotevní šroub.

Speciální páková kotva ČVUT (prototyp)
Podrobné informace v časopise LEŠENÁŘ č. 10 (2015). ▪

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
6 | Lešenář 20

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

E-mail proveservis@gmail.com

Web leseni-servis.cz

Valná hromada ČMKL, z. s.
v roce 2021
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Proto se představenstvo na svém zasedání dne 18. 5. 2021 rozhodlo využít
možnosti dané našimi stanovami a uspořádat valnou hromadu distančně, formou
per rollam. Byly využity e-mailové adresy
členů, jejichž seznam má představenstvo
k dispozici.

Konečné dokumenty k řádnému hlasování rozeslalo představenstvo dne
16. 6. 2021. Hlasování bylo potřeba
uskutečnit elektronicky nejpozději do
15 dnů od obdržení e-mailu. Oslovení
členové ČMKL obdrželi dokumenty,
o nichž hlasovali a průvodní informaci
s podrobným hlasovacím lístkem. Měli
možnost vyjádřit se samostatně k jednotlivým dokumentům a k jednotlivým
kandidátům představenstva a dozorčí
rady. K tomu účelu mohli použít podrobný hlasovací lístek. Členové měli
rovněž možnost vyjádřit se zjednodušeně – jedním hlasováním. V takovém
případě mohli hlasovat přímo odpovědí
na zaslaný e-mail a zaškrtnutím své volby
(podrobný hlasovací lístek v takovém
případě nebylo nutno vyplňovat).

Dne 26. 5. 2021 rozeslalo představenstvo ČMKL dokumenty a kandidátní listiny pro připravovanou valnou hromadu.
Tímto způsobem měli členové možnost
seznámit se předem s projednávanými
dokumenty a navrhnout jejich případné
úpravy. Rovněž bylo možné k těmto dokumentům diskutovat, měnit a doplňovat
kandidátní listiny apod.

Na svém zasedání dne 27. 7. 2021 představenstvo pořídilo záznam o hlasování,
který nahrazuje zápis z valné hromady.
Zde bylo konstatováno, že celkový počet
řádných a čestných členů s hlasovacím
právem byl 84. Z tohoto počtu hlasovalo 53 členů a všichni vyjádřili souhlas
se zaslanými dokumenty a kandidátní
listinou. 31 členů se nevyjádřilo, což bylo

Omezení způsobená situací kolem koronaviru ovlivnila pochopitelně i činnost
členů ČMKL a jejího představenstva.
Jedním z důsledků byly komplikace
s pořádáním pravidelné valné hromady.
V klasickém únorovém termínu nebylo
možno setkání členů komory uspořádat
a ani v dohledném časovém výhledu bylo
těžko takovou akci garantovat. Důležitost konání valné hromady podtrhovalo
i to, že měla být volební.

zaznamenáno jako nesouhlas. To znamená, že souhlas se zaslanými dokumenty
a kandidátní listinou vyjádřilo 63,1 %
z celkového počtu hlasů všech členů
a návrhy byly přijaty. Celý zápis a související dokumenty jsou k dispozici na
stránkách www.komoralesenaru.cz.
Z odsouhlasených dokumentů zde lze
zmínit některé informace ze zprávy
o činnosti představenstva ČMKL v roce
2020.
V roce 2020 se uskutečnilo dvanáct
zasedání představenstva ČMKL, navíc se
ve velmi podobném složení ještě sešla
lektorská skupina, připravující nové
osnovy a náplň školení lešenářských
specialistů. Podle svých možností se do
porad zapojovali všichni členové představenstva i předseda dozorčí rady. O všech
zasedáních jsou vedeny zápisy zveřejňované na stránkách Komory.
Uplynulý rok byl silně ovlivněn koronavirovou krizí a omezeními, která z ní vyplývala. Předseda představenstva, Ing. Škréta byl zejména v první polovině roku
silně zaneprázdněn v rámci své činnosti
ve VÚBP, v. v. i., kde byly, jako v jediném
subjektu v ČR, zkoušeny prostředky na
ochranu dýchadel. Proto jej v tomto
období plně zastupoval Ing. Petr Veverka,
kterému za to patří velké poděkování.
V roce 2020 byla dokončena autorizace
komory pro profesní kvalifikace Lešenář
šéfmontér a Lešenář montážník. Společně s již dříve schválenými kvalifikacemi
Instruktor lešenářské techniky a Projektant lešení je tak k dispozici ucelený systém pro vzdělávání a ověřování znalostí
lešenářských odborníků.
Další dobrou zprávou je, že nezávisle na
vnějších podmínkách dál vycházel časopis Lešenář. V roce 2020 vyšla dvě čísla
a lze konstatovat, že se svým obsahem
stále drží na vysoké odborné úrovni.
ČMKL průběžně spolupracuje s Technickou normalizační komisí č. 92,
která se zabývá normami pro dočasné
stavební konstrukce, a na tomto základě
Lešenář 20 | 7

mohou být členové informováni o všech
novinkách, které se v této oblasti vyskytují.
V roce 2020 byl zpracován systém dobrovolné certifikace členů, který vychází
ze zásad vytvořených Hospodářskou
komorou České republiky. Rovněž byla
upravena přihláška za člena ČMKL tak,
aby rozsah poskytovaných informací
byl v souladu se zásadami Hospodářské
komory ČR.
V roce 2020 proběhl první ročník soutěže o „Nejlepší lešení“. Obdobné soutěže
jsou vypisovány i v zahraničí a byly pro
nás inspirací. Soutěž proběhla a informace o ní byly zveřejněny v časopise Lešenář. Měly by navazovat i další ročníky
a můžeme doufat, že tím byla založena
nová tradice.

OBILNÍ PLOTY
OPLOCENÍ

Omezené možnosti shromažďování se
projevily především v oblasti školení.
Na začátku roku 2020 sice proběhly
základní i opakovací kurzy pro odborně
způsobilé osoby pro dočasné stavební
konstrukce, v roce 2021 se ale zatím
kurzy neuskutečnily a platnost průkazů, která by v tomto roce končila, byla
prodloužena o rok. V roce 2020 se

verze 2

LEŠENÍ LAYHER
A ZVEDACÍ TECHNIKA

nekonal ani pravidelný podzimní odborný
seminář.
Letošní valná hromada byla volební.
Do představenstva komory již nekandidoval Ing. Škréta, uvolněné místo na
kandidátní listině obsadil Ing. Štolba
z firmy Euromont. V kandidátní listině za
firmu PERI se mezi kandidáty neobjevil
Ing. Šalé, kterého nahradil Ing. Vach. Obě
kandidátní listiny už z pléna nebyly dále
doplněny.

Následně si na svém zasedání představenstvo zvolilo jako předsedu Ing. Milana
Veverku a místopředsedu Ing. Martina
Štolbu.
Na základě hlasování per rollam byli do
dozorčí rady ČMKL na následující dva
roky zvoleni:
Ing. Pavel Cahyna, HAKI, a. s.
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB, s. r. o.

Na základě hlasování per rollam byli do
představenstva ČMKL na následující dva
roky zvoleni:

Ing. Ivan Vacek, ALFIX ČR, s. r. o.

doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT, FSv

Ing. Petr Veselý, LAVEL MB, s. r. o.

Tomáš Jirsák, SNEP spol., s. r. o.

Dozorčí rada si poté na svém zasedání opět zvolila za předsedu Ing. Pavla
Cahynu.

Ing. Ivan Kunst, CSc., Pragatronik, s. r. o.
Ing. Martin Štolba, EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
Ing. Milan Veverka, expert

Ing. Milan Vach, PERI, spol. s r. o.

Nové představenstvo komory ve spolupráci se všemi členy má před sebou
dvouleté volební období. Popřejme všem,
aby to bylo období úspěšné. ▪

Ing. Petr Veverka, PROVE servis, s. r. o.
Ing. Svatopluk Vlasák, expert.

OBYTNÉ A SKLADOVÉ
KONTEJNERY

banner s očkama, formát 50 x 100 cm

MOBILNÍ PLOTY
A OPLOCENÍ

PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o., Orlovská 978/22, 712 00 Ostrava-Muglinov
e-mail: info@iprofo.cz, tel.: +420 733 759 100

www.iprofo.cz
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Stavební úpravy kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Opavě
Ing. Roman Folwarczný, PROFO MONTÁŽE CZ, s.r.o. • foto: PROFO MONTÁŽE CZ, s.r.o.
Stavební úpravy budovy občanské
vybavenosti spočívaly v provedení oprav
vnějšího pláště pohledového cihelného zdiva, kovářských prvků, provedení
terénních a sadových úprav.
Budova je památkově chráněný objekt,
který je evidován v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR.

Lešenář 20 | 9
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V rámci stavebních úprav se jednalo
o provedení opravy vnějšího pláště z pohledového cihelného zdiva, kde původní
spárování zdiva bylo ponecháno a případné defekty opraveny a provedení vnitřních oprav omítek, restaurování ornamentních hlavic a restaurování okenních
mříží, okenních výplní a okenních rámů.
Na venkovní úpravy bylo použito fasádní
lešení Layher Blitz a modulové lešení
Layher Allround.
Požadavek investora zahrnoval podmínku kotvení výhradně do spár.
Venkovní lešení krom věže bylo nutné
kompletně založit na těžkých konzolách,
které byly ukotveny pomocí chemických
kotev.
Věž kostela byla vysoká 54 m, kde ve
40 m bylo nutné ze 3 stran použít těžké
konzoly s ohledem na nemožnost zasahovat do střešní krytiny.
Konstrukce k zadní části objektu „lodě“,
která byla půlkruhového tvaru a z ní
vystupující podpěrné boční pilíře, byla
vystavěna z modulového lešení Layher
Allround.
Vnitřní část budovy s výškou 30 m byla
zalešeňována fasádním lešení Layher
Blitz s použitím v horním patře příhradových nosníků, na které byly namontovány ocelové podlahy Ruro. Zvolení
fasádního lešení však skýtalo dosti
komplikací při obcházení a lešeňování
nosných sloupů.
Celkem bylo použito na venkovní části
objektu 8 000 m2 lešení a 30 000 m3 na
vnitřní lešení. ▪
12 | Lešenář 20

Provizorní přemostění
z lešení Layher
Ing. Milan Veverka, LAVEL MB, s. r. o. • foto: Archiv firmy LAVEL MB, s. r. o.
V roce 2021 se firma LAVEL MB, s. r. o.
aktivně podílela na realizaci dvou provizorních přemostění. V obou případech
byla požadována nosnost konstrukce
min. 4,5 kN/m2 při rozpětí mostního
pole 24 m a další požadavek byl, aby celá
konstrukce vyhovovala bez jakéhokoliv
omezení provozu veřejnosti. Pro vlastní
realizaci bylo použito modulové lešení
Layher Allround doplněné systémovými
díly mostního systému Layher, který
zajistí dostatečnou nosnost provizorního
přemostění při velkém rozpětí.

Provizorní přemostění při
rekonstrukci železniční trati
v Praze-Radotíně
Provizorní přemostění pro pěší muselo
zajišťovat přechod přes železniční
trať a zajišťovat přístup na nástupiště
nacházející se mezi kolejišti. Přemostění
bylo provedeno jako dvoupolové,
krajní a středová opěra byly spojeny
s bezpečnostním schodištěm. Vlastní
provizorní přemostění bylo umístěno nad
trakčním vedením. Bylo nutné zachovat
bezpečnou vzdálenost od trolejí. Pro
zamezení možného dotyku byla obě
mostní pole do výšky dvou metrů zakryta
systémovým zakrytím Layher Protect.
Montáž lešení probíhala za provozu na
trati, vlastní pole mostu byla smontována
na zemi a při noční výluce byla za pomocí
jeřábu osazena na nosnou konstrukci.
Celková délka provizorního mostu činila
téměř 52,5 m, na celé konstrukci (na
mostě i schodištích) byla zachována
průchozí šířka 2 m. Konstrukce mostu se
nacházela zhruba 9 m nad nástupišti.

Obr. 1 a 2 Provizorní lávka pro pěší, Praha-Radotín

Lešenář 20
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Obr. 3 Provizorní lávka pro pěší, Kácov
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Obr. 3
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Provizorní přemostění při
rekonstrukci mostu přes Sázavu
v Kácově
U této provizorní lávky bylo požadováno
zajištění bezbariérového překonání
toku řeky Sázavy. Vlastní mostní
konstrukce byla řešena jako třípolová.
Dvě delší pole byla vodorovné a jedno
ve sklonu přístupové rampy. Krajní
opěry mostu byly založeny na březích
Sázavy a dva středové pilíře byly zhruba
ve třetinách řeky. Montáž opěr a pilířů
byla provedena na místě, mostní pole
byla smontována na březích a následně
pomocí jeřábu osazena na nosnou
konstrukci. Po osazení mostních polí
byly za pomocí příhradových nosníků
a prostorového lešení vybudovány
přístupové rampy. Pilíře i opěry byly
obedněny a zasypány lomovým
kamenem, který chránil provizorní lávku
před velkou vodou. Spodní líc konstrukce
mostu byl na úrovní stoleté vody.
Sklon přístupových ramp byl max. 8 %.
Celková délka provizorního přemostění
činila téměř 125 m, na celé konstrukci
(na mostě i přístupových rampách) byla
zachována průchozí šířka 2 m. ▪
Obr. 5 Schodišťová věž pro pěší,
Praha-Radotín
16
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Obr. 4 Provizorní lávka pro pěší, Kácov

Fasádní rámové lešení Layher Blitz | Modulové lešení Layher Allround | Pojízdná hliníková lešení a žebříky Layher
Schodiště 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
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Prodloužení autorizace ČMKL, z. s.
pro profesní kvalifikace na dalších 5 let
Ing. Ivan Kunst, CSc.
Profesní kvalifikace v oboru
lešení

šéfmontér (36-102-H), Lešenář – montážník (36-103-E).

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný
a občany i zaměstnavateli využitelný
registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje
zájemcům získat celostátně uznávané
osvědčení o jejich profesní kvalifikaci,
aniž by museli zasednout do školních
lavic. Je legislativně zakotven zákonem
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání).

Tyto profesní kvalifikace mají pro osobu,
co udělá zkoušky, celoživotní platnost.
Je ale dobré se v oboru stále pravidelně
vzdělávat.

Každá profesní kvalifikace má v systému
národní kvalifikace svůj kód – například
36-084-N. Ke každé profesní kvalifikaci
jsou v systému dokumenty: Kvalifikační
standard – obsahuje seznam odborných
způsobilostí; Hodnotící standard –
obsahuje detailní kritéria a postupy
zkoušky, organizační pokyny a metodické pokyny a požadavky na odbornou
způsobilost Autorizované osoby a Autorizovaného zástupce autorizované
osoby, kteří mohou provádět zkoušení
příslušné kvalifikace. Státem schválené
Autorizované osoby a Autorizovaní zástupci jsou pak uvedeni v samostatném
dokumentu.

Stručný popis profesních
kvalifikací vytvořených ČMKL
Projektant lešení má možnost podílet se
na navrhování složitých konstrukcí u prostorově komplikovaných objektů, lešení
se složitým založením, extrémní výškou
nebo složitých vysunutých a zavěšených
lešení. Možná je i jeho účast na vývoji
nových typů lešení, podíl na navrhování
doplňkových dílců pro existující lešeňové
systémy apod.
Instruktor lešenářské techniky je pracovník s průřezovými znalostmi z oblasti
dočasných stavebních konstrukcí, který
může plnit úkoly v kanceláři, ale v případě potřeby i na stavbě. Jeho znalosti
mu umožní školit další osoby, například
lešenáře. Uvedená odbornost se dobře
uplatní i u prodejců lešení, kteří by měli
poskytovat kvalifikované informace pro
všechna lešení, která nabízejí k prodeji
nebo k pronájmu.

měl být zárukou kvalitního a bezpečného provedení potřebných lešenářských
prací.
V profesních kvalifikacích jsou prováděny
dle státních pravidel revize ve vztahu na
aktuální zákony a další související předpisy atd. Proto v roce 2019 na základě
požadavku Národního ústavu vzdělávání
provedla ČMKL revizi Projektant lešení
a Instruktor lešenářské techniky. Nová
verze Projektant lešení je platná od
14. 1. 2020 na dobu neurčitou. Nová
verze Instruktor lešenářské techniky je
platná od 19. 6. 2020.
Zkoušení osob pro udělení osvědčení
o získané profesní kvalifikaci může provádět jen státem autorizovaná osoba. Pro
výše uvedené kvalifikace je od jejich počátku jediná autorizovaná osoba ČMKL.
ČMKL se stala autorizovanou osobou pro
první dvě kvalifikace v září 2016 a pro
druhé dvě kvalifikace v květnu 2020.
Každých 5 let musí autorizovaná
osoba doložit, že splňuje požadavky
dle současných aktuálních pravidel
a příslušný státní orgán jí po schválení
nové žádosti potvrdí prodloužení autorizace.

Ze zákona nemusí být pro danou kvalifikaci žádný vzdělávací kurz. ČMKL
však pro dále uvedené kvalifikacích
doporučuje speciální přípravný kurz,
který ČMKL pořádá. Je zkušenost, že
člověk, který se přihlásí na zkoušky
profesních kvalifikací bez kurzu, někdy
nemá dostatečné znalosti a musí
zkoušky opakovat, což je dle státních
pravidel finančně nákladné, platí se
celá zkouška znovu.

Lešenář šéfmontér je kvalifikace, která se
částečně překrývá s kvalifikací instruktora lešenářské techniky a v některých povinnostech se mohou vzájemně zastupovat. Na rozdíl od instruktora ale zkoušky
šéfmontéra zahrnují také praktickou část,
kdy musí před zkušební komisí připravit
a řídit montáž sestavy lešení. Důraz bude
kladen i na reálné zajištění bezpečnosti
práce ve výšce v průběhu montáže, což
je v současnosti bolavým místem na
většině staveb.

Profesní kvalifikace Projektant
a Instruktor lešenářské
techniky – prodloužení

Českomoravská komora lešenářů, z. s.
(dále jen ČMKL) vytvořila profesní kvalifikace v oboru lešení. V roce 2014 byl
poprvé do státního systému profesních
kvalifikací přijat Projektant lešení (36084-N) a v roce 2015 Instruktor lešenářské techniky (36-083-M). V roce 2019
byly poprvé do systému přijaty Lešenář –

Lešenář montážník je kvalifikace, pro
kterou nejsou nároky nastaveny nijak
extrémně a odpovídají činnostem, které
by měl reálně provádět. Vedle základních
znalostí z oblasti prací ve výškách a lešeňových konstrukcí musí v rámci zkoušky
prakticky předvést montáž několika typů
lešení. Pracovník s touto kvalifikací by

Přehled doposud schválených profesních
kvalifikací lze nalézt na webu
www.narodnikvalifikace.cz.
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ČMKL podala v červnu 2021 dle pokynu
Ministerstva práce a sociálních věcí
žádost o prodloužení své autorizace
pro zkoušení v profesních kvalifikacích
Projektant lešení a Instruktor lešenářské
techniky a nová platnost autorizované
osoby ČMKL je od 25. 9. 2021 na dobu
5 let.

Informace o vzdělávání a zkouškách
prováděných Českomoravskou komorou
lešenářů, z. s. lze nalézt na webu
www.komoralesenaru.cz. ▪

Rekonstrukce městské lávky pro pěší
přes řeku Otavu v Písku
Tomáš Jirsák, SNEP, spol. s r. o. • foto: Archiv firmy SNEP, spol. s r. o.

Řeka Otava je v tomto místě rozdělena
středovým ostrůvkem s restaurací. Lávku
dlouhou cca 130 m tvoří dvě mostové
konstrukce, které se setkávají na středovém ostrůvku. Každou mostovou konstrukci podpírá uprostřed pilíř, proto bylo
potřeba rozdělit závěsné pojízdné lešení
do čtyř sekcí. Dvě sekce na každé straně
toku řeky, vždy mezi pilíř a břeh, pilíř
a ostrůvek, a to samé na druhé straně.

možné konstrukci lešení zakrýt na podlaze geotextílií a přes ni položit plachtu,
která bude zakrývat i boky konstrukce,
a to z důvodu odlétajícího odpadového
písku při tlakovém pískování ocelové
konstrukce mostu. S tím souvisí i poměrně vysoké zatížení konstrukce tímto
odpadovým pískem. Samozřejmě při
předání lešení do užívání objednateli,
jsme písemně upozorňovali, že nesmí
být konstrukce zatěžována jednostranně
a především přetěžována. Bylo doporučeno, aby firma, která bude provádět
vysokotlaké pískování, uklízela odpadový
písek min 4x za pracovní směnu.

Nejprve byla navržena konstrukce lešení
a až na základě tohoto projektu byla navržena konstrukce, po které bude lešení
pojíždět. Další požadavek byl, aby bylo

Práce byly ve dvou obtížnostech,
jednoduší a složitější. Konstrukce, které
pojížděly ve střední části mezi ostrůvkem a pilířem, bylo možno montovat

„Úkol zněl jasně“ dodat pojízdné lešení
pro rekonstrukci městské lávky pro pěší
v centru Písku, která slouží přes 90 let
a zaslouží si rekonstrukci.

přímo z místa ostrůvku, jen bylo potřeba
ručně lešení na ostrůvek dopravit. Ruční
přesun sice odpadl u konstrukcí mezi
břehem a pilířem, ale zase byla náročnější samotná montáž, jelikož probíhala
nad vodou. Žádný z pracovníků se při
montáži nedobrovolně, ale ani dobrovolně nekoupal. Jen jedna ráčna a asi 3
upevňovací šrouby stojek.
Ocelovou konstrukci, po které závěsné
lešení bude pojíždět, tvořily ocelové „U“
profily, které byly připevněny ke stávající
mostové ocelové konstrukci. Po těchto
kolejnicích pojížděla ocelová příhradová
konstrukce na silonových kolech, na kterou byla zavěšena konstrukce lešení.
Na pojízdnou ocelovou konstrukci byly
podélně položeny ocelové příhradové
Lešenář 20 | 19

nosníky, které byly zajištěny objímkovou
„půl spojkou“ přivařenou na konstrukci
tak, že otvor ve spojce byl provařen
a utvořil pevný spoj s pojízdnou konstrukcí, aniž bychom spojce ublížili.
K příhradovým vazníkům byly připevněny pomocí obojkových spojek modulové
sloupky a podlahy.
Jelikož v jedné části mostu vedla podél
mostu kabelová lávka, museli jsme
v tomto místě konstrukci zúžit na 0,45 m,
jinak boční konstrukce byly 0,73 m
a podlahová plocha 6 m x 5 m.
Pokud byla konstrukce v pracovní pozici,
byl její případný boční náklon ještě
zabezpečen v každém rohu textilními
popruhy s nosností 3–5 t. Tyto popruhy
svazovaly pojízdnou konstrukci s pojezdovou konstrukcí a ta byla přivařena ke
konstrukci mostu.
Při pojezdové pozici bylo nezbytné, aby
nebyli na konstrukci žádní pracovníci, konstrukce byla dokonale uklizena a očištěna.
Konstrukci lešení se dalo posouvat ručně,
zvládli to cca dva pracovníci, ale nastal
problém, když se konstrukce zasekla.
Jde o to, že šíře pojezdových „úček“ byla
120 mm „z důvodu nosnosti“ a šíře silonových kol byla 60 mm, tudíž se stávalo, že
se kola úhlopříčně zasekla. V tu chvíli nastupoval elektrický vrátek, který pomohl
konstrukci vyprostit z této situace.
Byla to celkem zajímavá práce od návrhu,
přes projekt až po realizaci. Konstrukce
byla používána v jarních měsících tohoto
roku, tudíž mohu s klidem říci, že splnila
požadavek, ke kterému byla navržena,
bez potíží.
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Lávka pro pěší je již zkolaudována
a nadále slouží veřejnosti pro přístup do
centra Písku.
Použité lešení: RUX Ringscaff v kombinaci s příhradovými nosníky a ocelovými
podlahami.

Realizace: 03/2021 – 06/2021
Návrh konstrukce: Tomáš Jirsák –
SNEP, spol. s r. o.
Doba montáže: 6 dnů/ všechny 4 konstrukce. ▪

PROFESIONÁLNÍ DODÁVKY LEŠENÍ
rychle a bezpečně

Fasádní lešení
•
•
•

Trubkové lešení
Pojízdné lešení
Stavební shozy na suť

infolinka 602 144 233 | realizace 602 731 947

info@snep.cz |

www.snep.cz
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Jednoduché výpočty pro lešenáře
1. PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE
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doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT v Praze – fakulta stavební
Následující text je zaměřen na možnosti
výpočtu vnitřních sil v příhradových
soustavách. Příhradovou soustavou
rozumíme idealizovanou konstrukci
sestavenou z jednotlivých přímých prutů,
které jsou vzájemně kloubově spojeny ve
styčnících. Prutová soustava může být
prostorová nebo rovinná. Pokud působí
vnější zatížení pouze ve styčnících, jsou
prvky takové soustavy namáhány jen
osovými (normálovými) silami. Následující text bude věnován rovinným prutovým
soustavám, které se v praxi vyskytují
nejčastěji.

Statická a tvarová určitost
prutových soustav

Obr. 2 Příklad příhradové konstrukce
Styčníkové zatížení je zatížení silami
pouze ve styčnících. V takovém případě
vznikají v prutech pouze normálové síly
(pruty nejsou ohýbány). Pokud je zatížen
prut příčným zatížením, lze za jistých
předpokladů přenést ekvivalentní zatížení do sousedních styčníků.

V další části budou popisovány výhradně
staticky i tvarově určité soustavy, tedy
soustavy, pro něž platí:
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Pro stanovení statické a tvarové určitosti
je potřeba zavést několik termínů:
Stupeň volnosti je parametr popisující
posunutí nebo pootočení. Bod v rovině
má obecně 2 stupně volnosti:
•

posun ve svislém směru

•

posun ve vodorovném směru

Vnější vazba představuje podepření
konstrukce. Vnější vazba má obecně
schopnost odebrat 1–3 stupně volnosti,
v případě příhradových konstrukcí je to
1–2 stupně volnosti. Příhradová konstrukce musí být podepřena jen vnějšími
vazbami, které zabraňují posunu (ne
pootočení styčníku) a to výhradně ve
styčnících.

Statická a tvarová určitost konstrukce
popisuje tuhost příhradové konstrukce.
Staticky a tvarově určitá konstrukce je
dostatečně tuhá, což se nejlépe zajistí
tím, že každý prut je součástí trojúhelníku, ovšem konstrukce neobsahuje
„nadbytečné“ pruty (typicky např. zkřížené diagonály), potom by se jednalo
o konstrukci staticky neurčitou.
Stupeň statické určitosti se vyjádří pomocí vztahu (1), vyhodnocení je v Tab. 1.
S = 2n − p − r,

(1)

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

kde S je stupeň statické a tvarové určitosti soustavy, n je počet styčníků, p je
počet prutů a r je počet vnějších vazeb
(stupňů volnosti odebraných vnějšími
vazbami).
Tab. 1 Stanovení stupně statické a tvarové
určitosti

a)

a)

b)
b)
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Obr. 1 Vnější vazby: a) pevná podpora,
b) posuvná podpora
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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S = 0.
Příklad: Stanovte stupeň statické určitosti prutové soustavy na Obr. 2.
Počet styčníků:
n = 10,
Počet prutů (vnitřních vazeb):
p = 17,
Počet vnějších vazeb:
r = 2 + 1 = 3 (2 vazby levá podpora,
1 vazba pravá podpora).
Podle vztahu (1):
S = 2n − p − r = 2 · 10 − 17 − 3 = 0.
Soustava je staticky i tvarově určitá.

Metody řešení staticky určitých
soustav
Metod řešení (výpočtu sil v prutech) příhradových konstrukcí existuje více. Mezi
nejběžnější z nich patří:
•

Styčníková metoda

Konstrukce

tvarově

staticky

•

Průsečná metoda

S<0

přeurčitá

neurčitá

•

Cremonova metoda

S=0

určitá

určitá

•

Numerické metody

S>0

neurčitá

přeurčitá

Podrobněji budou dále vysvětleny styčníková metoda a průsečná metoda.
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Styčníková metoda

10 kN
2

3

1

6m

Každý styčník představuje bod, v němž
působí svazek sil. Styčníková metoda
využívá podmínky rovnováhy ve styčníku ke stanovení neznámých vnitřních
sil. Konstrukce se rozdělí na styčníky
(hmotné body), všechny pruty se nahradí
neznámými osovými silami a v každém
styčníku se vyřeší soustava 2 rovnic o 2
neznámých.

4 kN

6

5

Obecný postup
•

Ověření tvarové a statické určitosti.

•

Nahrazení vnějších vazeb nezávislými složkami reakcí.

•

Určení hodnot reakcí (z podmínek
rovnováhy).

•

Nahrazení všech prutů neznámými
osovými silami, ty se zavedou jako
tahové (působící ven ze styčníku).

•

Výpočet vnitřních sil v prutech podle dále uvedeného postupu.

7

4
5m

5m

Obr. 3 – Styčníková metoda – čísla prutů
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Postup výpočtu sil ve vnitřních prutech
•

Výpočet se zahájí ve styčníku, kde
jsou pouze dvě neznámé síly.

•

Ze součtových podmínek rovnováhy
ve vodorovném a svislém směru se
stanoví neznámé síly.

•

Pokračuje se dalším styčníkem,
kde se uvažují již vypočítané osové
síly.

Příklad: Vypočítejte hodnoty reakcí
a styčníkovou metodou hodnoty vnitřních sil na konstrukci podle Obr. 3.
Stanoví se stupeň statické a tvarové
určitosti:
S = 2n − p − r = 2 · 5 − 7 − 3 = 0,
soustava je tedy staticky i tvarově určitá.
Vnější vazby se nahradí reakcemi
a z podmínek rovnováhy se určí jejich
hodnoty. Pro zjednodušení nebudou
uváděny jednotky (kN, m, kNm).
Podmínka rovnováhy ve vodorovném
směru má tvar:
Ax + 10 = 0, z toho rovnou Ax = −10.
Podmínka rovnováhy ve svislém směru
má tvar:
Ay − 4 + By = 0.

Ax
Ay

By

Obr. 4 – Styčníková metoda – výpočet reakcí

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

K tomu, aby byly jednoznačně určeny
hodnoty svislých reakcí, je potřeba přidat
ještě momentovou podmínku. Sestaví
se podmínka rovnováhy k levé podpoře
(může jít o libovolný bod):
Ay · 0 − 4 · 5 + By · 10 − Ax · 0 − 10 · 6 = 0.
Odsud rovnou
By = 8.
Dosazením do svislé podmínky rovnováhy vychází
Ay = −4.
Nyní se nahradí pruty osovými silami
a začnou se postupně řešit jednotlivé
styčníky. Je potřeba začít v bodě, kde
budou jen dvě neznámé síly. Takové
styčníky představují v našem případě

styčníky v levé i v pravé podpoře. Začít je
možné např. v levé podpoře. Pruty 1 a 4
jsou nahrazeny tahovými silami. Svazek
sil se doplní o vypočítané hodnoty reakcí
(včetně orientace).
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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Obr. 5 Styčníková metoda – levá podpora
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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Z vodorovné podmínky rovnováhy plyne
−10 + N4 = 0,
N4 = 10.

Ze svislé podmínky potom
−4 − N5 − N6 · sin α = 0,
N5 = 4.

Podobně ve svislém směru
N1 − 4 = 0,
N1 = 4.

Na poslední dva styčníky už připadá jen
jedna neznámá N7. Další podmínky rovnováhy je možné použít pro kontrolu.

Neznámé síly se řeší obvykle z momentových podmínek rovnováhy.
Obecný postup
•

Ověření tvarové a statické určitosti.

•

Nahrazení vnějších vazeb nezávislými složkami reakcí.

•

Určení hodnot reakcí (z podmínek
rovnováhy).

•

Výpočet vnitřních sil v prutech podle dále uvedeného postupu.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Pokračovat je možné například levým
horním styčníkem:

4

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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Obr. 8 Styčníková metoda – styk prutů 3,
4, 5, 7
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Obr. 6 Styčníková metoda – levý horní
styčník
Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Úhel α je známý, dostat jej lze
např. z tangenty
tg(α) = 6/5,
α = 50,19°.
Podmínky rovnováhy mají tvar:
−4 − N3 · sin α = 0,
10 + N2 + N3 · cos α = 0.
Vyřešením jednoduché soustavy dvou
rovnic o dvou neznámých vychází
N3 = −5,21,
N2 = −6,66.

•

Rozdělení konstrukce na dvě části,
přičemž musí být přerušen také
prut, v němž se počítá vnitřní síla.
Řez musí protnout maximálně tři
pruty. Výhodné je volit řez tak, aby
se tři přerušené pruty neprotínaly
v jednom bodě.

•

Nahrazení všech přerušených prutů
neznámými osovými silami, ty se
zavedou jako tahové (působící ven
ze styčníku).

•

Výpočet osových sil ze tří podmínek
rovnováhy. Obvykle ale není třeba
řešit soustavu rovnic.

Z vodorovné podmínky
−10 + 5,21· cos α + N7 = 0
se vypočítá poslední neznámá
N7 = 6,66.
Musí platit (svislá podmínka):
4 − 5,21· sin α = 0,
což je splněno.
Podobně se provede kontrola v pravé
podpoře.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Pozn.: Osová síla v prutu se stanoví
nejlépe přímo z momentové podmínky
rovnováhy, která se vyjádří k tomu bodu,
kde se protínají paprsky zbylých dvou sil.
Příklad: Vypočítejte průsečnou metodou
hodnotu sil v prutech 2 a 5 z předchozího příkladu.

Pokračuje se dalším styčníkem (styk
prutů 2, 5, 6).

4

Postup výpočtu sil v prutech

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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6,66

Klasifikaci statické a tvarové určitosti,
stejně jako výpočet reakcí lze převzít
z předchozího příkladu (postup je stejný).

6,66

Obr. 9 Styčníková metoda – pravá podpora

Dále se konstrukce rozdělí na dva díly
podle pravidel uvedených výše.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

N5
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Obr. 7 Styčníková metoda – styk prutů 2,
5, 6

Z vodorovné podmínky rovnováhy:
6,66 + N6 · cos α = 0,
N6 = −10,40.
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−6,66 + 10,40 · cos α = 0,
8 − 10,40 · sin α = 0,
opět platí.
Průsečná metoda
Tato metoda umožňuje stanovit osovou
sílu v prutu kdekoliv v prutové soustavě.

Pro výpočet lze použít kteroukoliv část.
Vyjádří se momentová podmínka rovnováhy pro levou část. Pokud je vyjadřována síla N2, zvolí se za momentový střed
průsečík paprsků sil N5 a N7 (označen S).
Vychází:
N7 · 0 + N5 · 0 − N2 · 6 − 10 · 6 − 10 · 0 + 4 · 5 = 0.
Je vidět, že neznámé N5 a N7 okamžitě z podmínky vypadnou a rovnice se
zjednoduší na
− N2 · 6 − 10 · 6 + 4 · 5 = 0.

Odkud se rovnou vypočítá
N2 =

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.
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Obr. 10 Průsečná metoda – rozdělení konstrukce

ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ

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

Síla N5 se snadno (i bez předchozího
výpočtu) vyjádří z podmínky rovnováhy
ve svislém směru:
−4 + N5 = 0,
N5 = 4.

4 kN

N2

10 kN

− 60 + 20
= − 6,66.
6

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

5m

Článek stručně popisuje jednoduché
„ruční“ postupy pro stanovení vnitřních
sil v idealizované příhradové konstrukci.
Pokud je potřeba určit či ověřit pouze
některé normálové síly, je jednoznačně nejvhodnějším postupem průsečná
metoda. Jedná se o rychlý a jednoduchý
výpočet, jehož osvojení může lešenáři
pomoci při řešení některých praktických
úloh.

Poděkování
Související výzkum byl spolufinancován
projektem SGS19/150/OHK1/3 T/11.
Autor tuto podporu vysoce oceňuje. ▪

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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Osvědčování kvality podnikání členů
ČMKL z.s. s registrací u HK ČR
Ing. Svatopluk Vlasák
Na základě úkolu z Valné hromady se
naší komoře podařilo získat oprávnění
pro Osvědčování kvality podnikání členů.
V současné době patří ČMKL, z.s. mezi
pět subjektů, které mají zaregistrovaná
pravidla u Hospodářské komory České
republiky. Pravidla pro osvědčování byla
vytvořena v souladu s metodikou HK ČR.
Cílem metodiky je sjednocení přístupu
jednotlivých Autorizovaných živnostenských společenstev k poskytování záruk
za své členy, tzn. garantování jejich kvality, odbornosti i poctivosti. V souvislosti
s touto certifikací vznikl Etický kodex
ČMKL, z. s.

•

•

•

O „Osvědčení o kvalitě“ může požádat
pouze člen ČESKOMORAVSKÉ KOMORY LEŠENÁŘŮ, z. s., který splňuje všechny povinnosti členství dané Stanovami
„ČMKL“.
Žadatel o osvědčení, který žádá o osvědčení kvality podnikání je povinen předložit Komisi pro osvědčování kvality členů
následující povinné podklady:
•

Živnostenský list, případně výpis
z rejstříku v oboru dočasných stavebních konstrukcí

•

Potvrzení podpisem, že přijímá etický kodex ČMKL

•

Seznam realizovaných zakázek (projektů, školení, referencí) v rozsahu
minimálně 10 realizovaných zakázek
za posledních 5 let. S ohledem na
různorodou činnost členů ČMKL
byly tyto požadavky rozděleny do
4 skupin:
•

Montážní firmy
předložení dokumentace zakázky,
reference o zakázce a dodání
fotodokumentace

•

Projektanti
předložení projektu lešení (technické dokumentace), doklady
o realizaci (fotodokumentace)

•

Instruktoři lešení
přehled uskutečněných školení
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a dalších činností, vedení dokumentace a evidence

Kromě povinných podkladů může žadatel
ještě dodat nepovinné podklady:

Půjčovny lešení a stavebních
výtahů, prodejci lešení
dokumentace poskytovaná
zákazníkům, technická pomoc,
reference od zákazníků

•

Vzor projektové dokumentace
zakázky

•

Vzor předávací dokumentace

•

Vzor dohody o zajištění záručního
servisu

Zajištění a udržování potřebné kvalifikace (účast na seminářích, doklady
o vzdělání, praxi, pravidelné školení
zaměstnanců)
Dodávání výrobků a služeb v souladu s platnými ČSN, ČSN EN, montážními návody výrobců pomocných
stavebních konstrukcí a ostatními
platnými předpisy ČR pro oblast
činnosti, kterou vykonává (certifikáty, prohlášení o shodě, montážní
návody, montážní postupy, osnovy
školení, prezentace přednášek, technické zprávy)

•

Zajištění záručního servisu, odborné
prohlídky, popř. posudky (výrobci/
dovozci/půjčovny: zákaznický servis,
dodavatelé montáží – servis, předávací protokoly a odborné prohlídky,
odborníci: dozor projektanta, odborné posudky a prohlídky)

•

Personální a technické vybavení
podle rozsahu, na který člen žádá
osvědčení kvality (doložit seznam
vybavení) např.:
•

Montážní firmy
registr rizik, vybavení pracovníků
OOPP

•

Projektanti
software, ve kterém vytváří
projekty

•

Instruktoři lešení
technické zabezpečení školení

•

Půjčovny lešení a stavebních
výtahů, prodejci lešení
registr rizik, seznam OOPP,
stroje pro přesun a přepravu
lešení.

Dále může žadatel k žádosti přiložit i reference zákazníků a další podklady, které
uzná za vhodné. V případě, že některé
z požadovaných povinných dokumentů žadatel nepředloží, bude z procesu
osvědčování kvality vyřazen.
Předložené podklady posuzuje Komise
pro osvědčování kvality podnikání členů.
Je to nezávislá komise, která jedná
v souladu s jednacím řádem, který je
nedílnou součástí schválených pravidel.
Komise je tříčlenná – předseda a dva
členové. Členové komise při své činnosti
respektují a chrání důvěrnost informací.
Při svém prvním zasedání zvolí členové
komise svého předsedu a tajemníka.
Předseda komise svolává zasedání komise a řídí její činnost. Tajemník eviduje
žádosti o osvědčení kvality. Návrhy
na jmenování členů komise podávají
k rukám statutárního zástupce členové
„ČMKL“. Volby členů komise provede
představenstvo „ČMKL“ na svém pravidelném jednání.
Všechny podklady předávané žadatelem komisi mají charakter důvěrný
a jsou s nimi obeznámeni pouze členové komise. Na základě schválení žádosti bude žadateli vystaveno osvědčení
o kvalitě s logem HK ČR. Osvědčení má
platnost 3 roky. Po uplynutí této lhůty
může požádat žadatel o prodloužení
platnosti na další období. Osvědčení
lze odebrat při hrubém porušení povinností žadatele. Společně se žádostí
o prodloužení platnosti je žadatel
povinen předložit komisi podklady ve
stejném rozsahu jako při předchozí
žádosti. Systém posuzování žádosti
o prodloužení se řídí jednacím řádem
komise. ▪

Získejteprovašičinnost
OSVĚDČENÍOKVALITĚ
s logem Hospodářské komory ČR
aČeskomoravskékomorylešenářů
ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.
IČ: 27055248
Milady Horákové 533/28, 170 00 Praha 7

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ
Tímto potvrzujeme, že společnost

Název Společnosti
IČ: 12345678
Ulice 123/46, 123 45 Město

osvědčila/prokázala svoje odborné kvality pro provádění pronájmu a montáže lešení.
Posouzení kvality bylo provedeno nezávislou komisí ČESKOMORAVSKÉ KOMORY LEŠENÁŘŮ, z. s.
podle Pravidel pro osvědčování kvality registrovaných
Hospodářskou komorou České republiky pod registračním číslem 6/428/00.
Platnost osvědčení do 20. října 2024
V Praze dne 20. října 2021.

……………………………….
Ing. Předseda Komise
Předseda Komise pro osvědčování kvality

……………………………
Ing. Předseda Představenstva
Předseda představenstva ČMKL, z. s.

.

Přihláškyzasílejtenaadresu:
Českomoravská komora lešenářů, z. s.
Milady Horákové 533/28
170 00 PRAHA 7
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z.s

Sdružuje experty, právnické a fyzické
osoby zabývající se navrhováním,
výrobou, dovozem, prodejem a montáží
dočasnýchstavebníchkonstrukcí.

školení specialistů pro lešení
zkoušení uchazečů o lešenářské profesní valifikace
odbornékonzultace v oblasti DSK
prodej lešenářskýchprůkazů
vydávání časopisuLešenář

www.komoralesenaru.cz

