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Vážené čtenářky a čtenáři, kolegové

na začátku jarního období se Vám dostává do rukou 7. číslo odborného časopisu LE-
ŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou lešenářů. Toto číslo opět vychází 
v tištěné formě. Pro další období chceme i nadále vydávat časopis minimálně dvakrát 
do roka, a to vždy před Stavebním veletrhem Brno a Stavebním veletrhem FOR ARCH 
v Praze.  

 V 1. a 2. čísle jsem na tomto místě deklaroval nespokojenost nad nezájmem firem
spolupracovat s týmem, který se podílí na vydávání časopisu. Ve 3. čísle jsem uváděl, 
že došlo k malinkému zlepšení. Pro 4. číslo jsme byli, vzhledem k velkému zájmu o vy-
dání článku, nuceni některé příspěvky zkrátit. Při přípravě 5. čísla jsme opět neměli 
problémy s naplněním obsahu, naopak jsme museli zmenšit prostor pro inzerci. 6.číslo 
vyšlo pouze v elektronické podobě, ale i tak bylo dle mého názoru zdařilé. Toto číslo je 

až na jeden příspěvek ohlédnutím za rokem 2012.
Jako v číslech minulých, musím i nyní napsat, že si velice vážím kolegů, kteří si sednou k počítači a napíší příspěvek do 

časopisu. 
A kam se dere česká ekonomika? V roce 2013 bude česká ekonomika dle České bankovní asociace (ČBA) stagnovat kolem 

nuly. Hospodářství se však vymaní ze záporných hodnot růstu, které charakterizovaly rok 2012. Výraznější oživení pak lze oče-
kávat v roce 2014, kdy ekonomika vzroste o 1,9 %. Uvedli to analytici šesti tuzemských bank v ekonomické prognóze ČBA pro 
roky 2013 a 2014. „Spotřeba domácností klesla v roce 2012 výrazněji, než by odpovídalo vývoji jejich disponibilních příjmů. 
Propad domácí poptávky se tak stal hlavním důvodem poklesu ekonomiky v roce 2012. Letos lze čekat obrat tohoto vývoje, což 
je pozitivní zpráva,” uvedl Luděk Niedermayer, předseda Vědeckého grémia ČBA.

 A jaká je situace v českém sportu? V předchozích číslech jsem na tomto místě vyzdvihoval výkony Martiny Sáblíkové a zisk 
titulu našeho národního mužstva na MS v hokeji 2010. V čísle 5 jsem psal o tom, že Česko má pro rok 2010 nejlepšího házen-
káře na světě. V čísle 6 jsem vyzdvihl výkony bikera Jaroslava Kulhavého, který v roce 2011 vyhrál, co mohl. 

Jelikož toto číslo je ohlédnutím za rokem 2012, je nutné připomenout 10 medailí na LOH v Londýně. Zlato měli veslařka Mi-
roslava Knapková, oštěpařka Barbora Špotáková, moderní pětibojař David Svoboda a  již zmiňovaný Jaroslav Kulhavý v cross 
country. Na stříbro dosáhl Vavřinec Hradílek ve vodním slalomu na kajaku, Ondřej Synek ve skifu a Andrea Hlaváčová s Lucií 
Hradeckou v tenisové čtyřhře. S bronzem odjela z Londýna střelkyně Adéla Sýkorová, osádka čtyřkajaku Havel, Trefil, Do-
stál, Štěrba a konečně Zuzana Hejnová za třetí místo v běhu na 400m. Krůček od stupňů vítězů skončila další skupina českých 
reprezentantů. Čtvrté místo brala zkušená Štěpánka Hilgertová, která byla již na své šesté olympiádě, dále střelkyně Kateřina 
Emmons a oštěpař Vítězslav Veselý. Pátou příčku obsadili kanoista Stanislav Ježek, plážové volejbalistky Kristýna Kolocová, 
Markéta Sluková a kanoisté Jaroslav Radoň, Filip Dvořák. Šesté místo pak obsadil střelec Jan Sychra a skokanka o tyči Jiřina 
Ptáčníková. Dalším výrazným úspěchem byl rok 2012 pro tenisové týmy, o kterých píšeme dále. A fotbalová reprezentace?  Ta 
se v únoru letošního roku potácela v žebříčku FIFA na 29.místě. Před svěřence trenéra Michala Bílka se dostala taková fotbalo-
vá „velmoc“ jakou je Zambie. I přes hlasité negativní projevy veřejnosti nedošlo na trenérském postu k žádné změně. 

Na pomyslnou sportovní desku cti jsem pro toto číslo vybral házenkářky DHK Baník Most, které dokázaly ve své teprve třetí 
sezóně vyhrát Česko-slovenskou ligu (WHIL) a získat titul českých mistryň. Jako historicky první celek v dějinách samostatné 
české házené dokázaly postoupit do finále evropského poháru. První finálové utkání Vyzývacího poháru odehrají proti Samo-
boru v Chorvatsku. Domácí odveta se pak uskuteční o týden později, tedy 11. nebo 12. května. 

Na závěr Vám všem přeji nejen příjemné posezení nad stránkami nového čísla časopisu, ale hlavně mnoho úspěchů v profesní 
kariéře a osobním životě. .

Zdeněk Picek
Předseda představenstva 

ČMKL, o.s.

EDITORIAL
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Dne 23.ledna 2013 nás na základě dlouholeté spolupráce 
oslovil zástupce České televize a seznámil nás s danou pro-
blematikou.

 Zadání bylo jednoznačné. Dvě věže umístěné ve vzdále-
nosti 392m od sebe, mezi kterými budou natažená lana, na 
kterých jezdí kamera. 

Jedna věž umístěná na pevné ploše za tribunou byla 
vysoká 23,0m.

 Druhá věž byla umístěná za stadionem na nezpevněné ploše 
s převýšením 1,5m. Její výška byla 33,0m.

 
Obě konstrukce byly navrhovány jako volně stojící lešení, 

kde stabilita byla zajištěna přídavnou zátěží.

Speciální kamera na MS v biatlonu 2013

PKL servis s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel.: 720 203 495    Fotografie :   Archiv autora
e-mail: zdenek@pklservis.cz

Technickou zajímavostí novoměstského šampionátu byl kamerový systém 
CamCat. Speciálně vytvořená lanovka s kamerou mohla v areálu natáčet 
ojedinělé a velice atraktivní záběry díky 392 metrů dlouhé dráze, přičemž 
pohybovat se mohla ve svislé i horizontální ose. Natáčela až 33 metrů nad 
závodištěm.



3

Výstavbě předcházelo zpracování výkresové dokumentace, 
kterou museli nejprve schválit rakouští partneři  České tele-
vize, kteří odpovídali za fungování kamery po dobu celého 
šampionátu. Při návrhu jsme byli limitováni půdorysnou plo-
chou pro založení. Pro nižší věže nám byla přidělena zpevněná 
plocha o rozměrech 4,50 x 8,50m. Pro vyšší věž byla určena 
nezpevněná podmáčená plocha o rozměrech 10,0 x 13,0m. 

Po schválení výkresové dokumentace byl Ing. Svatoplukem 
Vlasákem ve velice krátkém čase zpracován statický výpočet, 
kde bylo zadání staticky posoudit volně stojící věže z lešení 
Layher Allround s plošinou pro obsluhu kamery umístěnou 
v lokalitě Nové Město. Na věži výšky 23 m má být umístěno 
zařízení pro kladku vedení lana. Na věži výšky 33 m ukotvení 
lana.

Práce byly zahájeny v rekordně krátkém čase 6 dní po doru-
čení poptávky. 

 Při montáži velké věže jsme potýkali se špatným přísunem 
materiálu a podmáčeným terénem. 

Návrh konstrukce uvažoval s tahem v laně a se zatížením 

větrem podle ČSN EN 1991-1-4 a ČSN EN 12811-1. Hodnoty 
dynamického tlaku (při maximálním větru) byly uvažovány 
pro větrnou oblast III. Pro vyšší byla zvolena kategorie terénu 
III, pro věž za tribunou kategorie terénu II.  

Akce v číslech :
- Montáž proběhla ve dnech 29.-31.1.2013
- Demontáž proběhla 19.-20.2.2013
- Na montáži se podílelo 22 pracovníků
- Na demontáži se podílelo 18 pracovníků
- Hmotnost věže 33m byla 22.865 kg
- Hmotnost věže 23m byla 8.629 kg
- Na velké věži bylo použito 41.500kg zátěží
- Na malé věži bylo použito 10.500kg zátěží 

Myslím, že naše společnost významnou měrou přispěla 
k vysoké kvalitě televizních přenosů. Závěrem bych chtěl po-
děkovat panu Jaromírovi Bauerovi z ČT za perfektní koope-
race podpůrných činností při montáži i demontáži lešeňových 
konstrukcí.
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Prahu tedy čekal tenisový zážitek. Nejdříve finále Fed 
Cupu, kdy naše děvčata obhajovala vítězství z roku 2011 
a dva týdny poté finále Davis cupu, kde jsme mohli na-
vázat na náš poslední úspěch v Davisově poháru z roku 
1980, kdy ještě za Československo pohár vybojoval teh-
dejší tým ve složení Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Jan Kodeš 
a Pavel Složil.

Celá událost byla umocněna faktem, že se jednalo o 100. 
finále Davisova poháru. 

VIP tribuna pro finále Fed Cupu a Davis Cupu 
Ačkoli sportovní aréna disponuje tribunami, byli jsme 

osloveni pořadatelem akce o zpracování návrhu řešení 

VIP tribuny pro čestné hosty a sponzory. 
 Pořadatel měl jasnou představu a zároveň řadu omeze-

ní, a na nás bylo toto jeho zadání realizovat. Vypracovali 
jsme několik studií, ve kterých jsme řešili celkovou kon-
cepci. Hlavní úkol byl najít řešení a soulad dobré viditel-
nosti z VIP tribuny na kurt za předpokladu, že neome-
zíme komfort stávajících míst, zvlášť pak míst z prostor 
„Sky“ boxů. Současně se řešily přístupové komunikace 
pro diváky a rozdělení kategorií VIP prostoru. 

Po několika studiích jsme došli k ideální velikosti tri-
buny a sklonu. Tyto poznatky však neumožňovaly jaké-
koliv využití klasických konstrukcí a museli jsme při-
stoupit k nestandardnímu řešení, kdy jsme museli počítat 
s řadou problémů. Nejvíce nás však trápil velmi omezený 
čas na montáž i demontáž, protože v hale probíhají další 
akce, jako koncerty, utkání v ledním hokeji a podobně.

Lešenářské konstrukce jako základ
Konstrukce tribuny začínala ve výšce 1,2m první řadou, 

do které byla umístěna kamera české televize, poslední 
řada se nacházela ve výšce 8m. Převýšení každé řady bylo 

přesně 35 cm při šířce řady 1m. K výstavbě bylo použito 
modulové lešení MODEX firmy Hünnebeck v kombinaci 
s našimi originálními prvky. Příprava v dílně zahrnovala 
také výrobu přípravků pro rychlejší montáž. 

Na základě podrobného projektu, jehož součástí byl 
i statický posudek, probíhala montáž postupně po jed-
notlivých řadách. Celé nestandardní řešení zahrnovalo 
i výrobu schodišťových stupňů a dalších atypických částí. 
Nakonec se celá tribuna zakryla kobercem, lešeňová kon-
strukce se schovala pod sametové závěsy a na tribunu se 
umístila křesla.

Konečná radost
V prvním domácím finále v historii samostatného 

českého ženského tenisu Fed Cupu, Česká republika 
4.11.2012 ve složení Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Ive-
ta Benešová a Lucie Hradecká, obhájila vítězství z roku 
2011 a porazila reprezentantky Srbska se dvěma bývalý-
mi světovými jedničkami Jelenou Jankovič a Annou Iva-
novič. 

Ve Fed Cupu byly Češky suverénní. Zvládly porazit 
ambiciózní Němky na jejich půdě, doma pak zastavily 
nebezpečné Italky a ve finále zdolaly dvě bývalé světové 
jedničky ze Srbska, díky čemuž obhájily titul. Objevila se 
nová hrdinka: dosud nenápadná Lucie Šafářová získala 
proti Srbkám dva důležité body a perfektně tak zastou-
pila týmovou jedničku Petru Kvitovou, kterou na konci 
roku 2012 trápil zánět nosohltanu.

České tenistky obhájily titul ve Fed Cupu. Vítězství 
zpečetila Lucie Šafářová výhrou nad Jelenou Jankovičo-
vou dvakrát 6:1 a tým kapitána Petra Pály zdolal ve finále 
v pražské O2 areně Srbsko 3:1 na zápasy.

Dvojnásobná radost českého tenisu v O2 Aréně

Ing. Jaromír Bubeníček – LEŠKO, Hrdoňovická 254, 193 00 Praha 9 Autor :  Ing.Jiří Bubeníček
tel.: 603 456 267 Fotografie :   Archiv autora
e-mail: lesko@lesko.cz

Všichni milovníci skvělého tenisu mohli v listopadu 2012 zažít nevídaný 
tenisový svátek v pražské O2 Aréně. Naši tenisté se dostali díky skvělým 
výsledkům během celé sezóny do finále týmového tenisu a to jak v ženské
tak i v mužské kategorii.  
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Společně pak mohly s nehrajícím kapitánem oslavovat s po-
hárem nad hlavou.

Dva týdny poté zažili muži v Davis Cupu „tenisové Naga-
no“. Křehký tým, jehož šance na úspěch závisely pouze na dvou 
hráčích, zdolal postupně Itálii, Srbsko, Argentinu a v napína-
vém pražském finále i Španěly. Tomáš Berdych a Radek Ště-
pánek dobyli pro Česko první triumf v historii samostatného 
státu; na dlouho ale možná i poslední.

V pátek 16.11.2012 nastoupil tým mužů ve složení Radek 
Štěpánek, Tomáš Berdych, Lukáš Rosol a Ivo Minář proti sil-
nému Španělsku, které nastoupilo bez Rafaela Nadala ve slo-
žení David Ferrer, Nicolas Almagro, Marcel Granollers a Marc 
Lopez.

Po prvních dvou hracích dnech vedli Češi 2 : 1. Poslední hra-
cí den – neděle 19.11.? Hororový den. Berdycha vymetl z kurtu 
Ferrer, na řadu šel Štěpánek s Almagrem. „Tak to je konec,“ 
pomyslel si leckdo, když reálně srovnal kvality a momentální 
výkonnost obou hráčů. Štěpánek šel do zápasu opravdu v těž-
ké pozici. Utahaný ze dvou hracích dnů, navíc proti opravdu 
silnému soupeři pohybujícím se na hraně elitní desítky. Ve 33 
letech by do akcií na jeho výhru moc lidí neinvestovalo.

Jenže český bojovník opět zbláznil sebe, publikum a nakonec 
i soupeře. Po kurtu se pohyboval bez známky únavy, nejistoty 
či obav z klíčového zápasu. Hnán frenetickým publikem, fa-
mózní hrou na síti a nezdolnou vůlí vyválčil rozhodující bod. 

Vyprodaná O2 Aréna se stejně jako před pěti lety se Švýcar-
skem klaněla především jemu. Štěpánek si to za svůj vzorný 
přístup a oddanost české reprezentaci bezesporu zaslouží.

V očích všech je znatelné dojetí z velkého vítězství. Po Ště-
pánkově výhře zjihl dokonce i Lendl. Jeho „poker face“ roztál, 
usmál se a oči se mu leskly. Po mečbolu plakal i třiatřicetiletý 
český tenista, který dokonal finálové vítězství. V euforii běhal
po kurtu, skákal přes síť, z transu ho musel dostat parťák Ber-
dych, aby šel Štěpánek podat ruku španělskému týmu. Z ví-
tězného kolečka se utrhnul Štěpánek, běžel se podělit o radost 
s nejbližšími. „Vidět tátu brečet, to je nejlepší,“ říkal později.

Česká republika - jako první země v historii - získala v jed-
nom roce pohár smíšených družstev Hopman Cup, ženskou 
trofej Fed Cup a mužský Davis Cup. „Tenis je dnes v globální 
konkurenci nejúspěšnější český produkt,“ míní prezident teni-
sového svazu Ivo Kaderka.

Tribuna v číslech
• Kapacita tribuny byla 674 míst
• Materiál dovezlo pět plně naložených kamiónů
• Montáž provádělo 16 osob 3 dny a noc
• Na demontáži se podílelo 32 osob celou noc až do od-

poledních hodin
Jsme upřímně rádi, že jsme byli u toho a prožili si tento ne-

uvěřitelný úspěch.



6 7

Sedm oblouků mostu se tyčí do výšky téměř 42m. Celková 
délka mostu je 109,33m. Jeho podélná osa není v přímce, ale 
je tvořena obloukem o poloměru 180m. Mostovka má šířku 
5,77m, je postaven z granodioritu (hrubozrnné žuly). Most 
překlenuje údolí Kocour a potok Studený nedaleko Žampachu 
– části města Jílové u Prahy na železniční trati Praha - Vrané 
nad Vltavou - Čerčany. 

Práce při výluce spočívají ve snesení železničního svršku na 
viaduktu, odtěžení železničního spodku, provedení hydroizo-
lace, zaštěrkování konstrukce a pokládky nového železničního 
svršku. Zároveň dojde k výměně přibližně 2,5 kilometru kole-
jového roštu, včetně výměny kolejového lože, dosypání nové-
ho štěrku na dalším, přibližně půlkilometrovém úseku novým, 
a oprava železničního přejezdu. 

Pro stavbu lešení na sanaci Žampašského mostu nemohlo 
být použito klasické rámové lešení ze dvou hlavních důvodů :

1. Požadavek na zatížení lešení byl nejméně 300kg/m2. 
2. Zakládání  lešení  probíhalo na  dvou  protilehlých strání 

s prudkým stoupáním. Svahy musely být upraveny těžkou 
speciální technikou, aby bylo vůbec možné lešení stavět. 
 

Proto bylo použito lešení „ALFIX Modul“, které zaručuje 
pevnost a stabilitu i v těchto podmínkách.     

Montáž lešení dále komplikoval i tvar mostní konstrukce, 
který je v půdorysu obloukový a stěny mostních pilířů nejsou 
kolmé, ale ubíhají každá pod jiným úhlem směrem do jejich 

středu. Zalešenovány musely být jak stěny všech 8 pilířů, tak 7 
mostních oblouků a boky mostu až po jeho římsy.

Montáž probíhala na několik na sebe navazujících etap. Za-
čátek montáže lešení byl na východních  třech horních pilířích 
a dvou mostních obloucích. Pro manipulaci materiálu se mu-
selo od paty čtvrtého pilíře vystavět pomocné lešení, po kte-
rém se dopravoval materiál až na nejvzdálenější místa od pří-
jezdové cesty.  S postupem sanačních prací probíhala montáž, 
demontáž a přesun na další části mostu.

Celková pohledová plocha lešení pro kompletní dodávku 
byla 10 400m2. Montáž lešení začala 8. 3. 2012 a poslední část 
byla zdemontovaná 27. 7. 2012.

Rekonstrukce Žampašského mostu 

ALXIX ČR, s.r.o., K Horkám 19 – 21, 102 00 Praha 10 - Hostivař Autor : Adam Bechyně
tel.: 777 550 066 Fotografie :   Archiv autora
e-mail: alfix@obchod.cz

Žampašský most, někdy také zvaný  most na Žampachu či Kocourský 
viadukt, patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Ev-
ropě.  
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Štíhlý mrakodrap podle návrhu architektů Gustava Křivinky 
a Aleše Buriana vyrostl v brněnském Jižním centru. Pozornost 
poutá AZ Tower už z dálky neobvyklou fasádou. Ta je tvořená 
glazovanými keramickými deskami, které se směrem k nebi 
proměňují a vytvářejí barevný vzorek na budově.

 Brněnská AZ Tower je unikátní nejen tím, že se honosí titu-
lem nejvyšší budova v Česku – celková výška 111m, ale i spe-
ciálním systémem větrání, pěti rychlovýtahů nebo obložení 
fotovoltaickými panely. 

Protože má novostavba přes 60 metrů, nesmí tam být kvůli 
bezpečnosti klasická otevírací okna. V budově se proto využí-

vá systém takzvaných dvojitých oken. To znamená, že zvenku 
jsou pevná hliníková s provětrávací mřížkou a zevnitř tradiční 
otevírací eurookna.

Dopřát si ten luxus a otevřít si okno přímo mohou jen ma-
jitelé nejdražších apartmánů v nejvyšších patrech budovy. Pod 
okny jsou totiž terasy, které by zabránily případnému pádu 
z úctihodné výšky.

Energeticky náročná budova si část energie vyrobí sama. Již-
ní průčelí je celé obloženo fotovoltaickými panely, dohromady 
je jich 392.

Příprava zakázky před nás postavila několik technických 
problémů:
• Samotná výška lešení byla v některých místech až 102 m
• Východní stěna je 2x zalomena s největším zapuštěním 5,30 m
• V místě světlíku je úzký prostor pro založení konstrukce
• Kotvení musí být mimo nosný rastr montované fasády
• Celé lešení bude zakryto sítí

Pro konstrukci lešení byl zvolen typ lešení Layher Blitz 
v kombinaci s lešením Layher Allround. Na základě návrhu 
a následného statického výpočtu Ing. Svatopluka Vlasáka byla 
předložena varianta zesílené konstrukce. Velice složitý výpo-
čet byl proveden ve výpočtovém programu FIN EC. Celá kon-
strukce byla též posouzena na zatížení větrem (pro větrnou 
oblast II a kategorii terénu II).

Vzhledem ke všem uvažovaným vlivům zatížení konstrukce 
lešení (výška a zakrytí konstrukce),  musely být zvoleny menší 
délky polí a kotvení po 2,00 m výšky každého sloupku. 

Po provedení projektové a výpočtové fáze dodávky byly za-
hájeny přípravné práce pro vlastní montáž.

 
 „Lomenice“

Konstrukce byla založena z fasádního rámového lešení Lay-
her Blitz a vnitřní sloupky byly do výšky 46,20 m zesíleny po-
mocí sloupků Layher Allround a speciálních spojek.

Stometrové lešení v Brně

Everest servis s.r.o., Malešická 3312, 108 00 Praha 10 Autor : Ing.Petr Veverka
tel.: 274 777 111; fax: 274 777 770 Fotografie :   Archiv autora
www.everestservis.cz; e-mail: info@everestservis.cz

Koncem roku 2011 jsme obdrželi poptávku na dodávku lešení pro montáž 
fasády budovy AZ Tower v Brně. Po několika kolech složitého výběrové-
ho řízení naše firma tuto zakázku získala.
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Aby se vyhovělo požadavkům zadavatele, co nejvíc kopírovat 
tvar fasády, byly v každém patře lešení použity konzoly růz-
ných délek ( od 0,19 do 0,73 m ). 

Jelikož fasáda byla odkloněna od svislice o 6°, bylo nutné 
s konstrukcí lešení po určitých výškách také odskočit. Tyto 
odskoky byly vytvořeny pomocí vyvěšování konstrukce nebo 
příhradových nosníků a opřením pomocí naklápěcích patek 
o konstrukci budovy. V místě největšího zalomení fasády mu-
sely být zřízeny speciální patky, které přenášely všechny silové 
účinky od vrchní části konstrukce.

Kotvení této stěny bylo prováděno po 2,00 m výšky každého 
sloupku konstrukce.

 

Důležité bylo také provázání nároží s bočními stěnami. Kon-
strukční spojení muselo být tuhé, aby nahradilo chybějící kot-
vení a zároveň musela být zachována průchozí šířka po jednot-
livých patrech lešení.

„Konstrukce nad světlíkem“
V místě nad světlíkem vznikl velice úzký prostor šířky 0,70 m, 

ve kterém bylo nutné založit konstrukci 3 polí s výškou 92,0 m. 
Na základě zkušeností z předchozích složitých zakázek jsme 
zvolili osvědčený systém zdvojených sloupků Layher Allround 
v kombinaci s konzolami na stěnu typu VL – těžká. 

V úrovni 4. a 49. patra lešení jsme konstrukci ještě zesílili 

pomocí podélných příhradových nosníků a táhel. Podle vý-
sledků statického výpočtu bylo zavěšení zesíleno přídavnými 
objímkovými spojkami BB.

Montážní práce prováděla skupina speciálně vyškolených 
lešenářů, kteří již měli s podobnými konstrukcemi velké zku-
šenosti. Všichni pracovníci byli při montáži i demontáži jištěni 
pomocí osobních ochranných pracovních prostředků v soula-
du s Nařízením vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebez-
pečím pádu z výšky nebo do hloubky
Akce v číslech :

• Zahájení prací :  05/2012
• Ukončení prací : 12/2012
• Vlastní hmotnost konstrukce : cca 240.000 kg
• Provozní zatížení :   
 1 patro  1,50 kN / m2

 1 patro  0,75 kN / m2

• Délka montáže : 30 dní  ( po 4 etapách )
• Délka demontáže : 30 dní
• Počet pracovníků pro montáž i demontáž : 20
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Akce byla určena pro koordinátory BOZP, ale i pro všech-
ny ostatní zájemce, kteří se zabývají problematikou zvyšování 
bezpečnosti práce na staveništích.

Českomoravská komora lešenářů společně s firmami PKL
servis s.r.o. a Lavel MB připravila volně stojící konstrukci z le-
šení Layher Allround o výšce 10 metrů, jejíž tuhost a stabilita 
umožnily demonstrování řízených pádů.

 

Workshop byl zaměřen na problematiku prací ve výškách. 
Mezi jeho přínosy patřilo i to, že v odpolední části se mohli 
účastníci seznámit s praktickými ukázkami evakuace pracov-
níků z místa práce ve výšce a byly rovněž prezentovány mož-
nosti kolektivního zajištění při bednicích pracích. V rámci 
doprovodného programu byly pro účastníky workshopu při-
praveny informační stánky některých organizací, přičemž je 
potěšující, že mezi nimi byla řada vysokých škol, které proble-
matiku BOZP nepovažují za okrajový předmět.

V úvodu vystoupil Bc. Vladimír Mílek, předseda Společné 
vize, který se věnoval některým otázkám vazby plánu BOZP 
na širší podmínky stavby. Diskuse navázala na minulá setkání 
a týkala se náplně plánu a termínů jeho zpracování a rovněž 
rozsahu odpovědnosti koordinátorů. Vzájemné vyjasňování 
názorů je v rámci Vize chápáno jako obohacení a příležitost ke 
zlepšování.

Ing. Klas se zabýval problematikou udržovacích prací, kte-
ré jsou v rámci projektové dokumentace stále podceňovány. 
Zmínil se také o potřebě revize norem pro ocelové žebříky 
a ochranné a záchytné konstrukce. Úřad pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tuto iniciativu re-
agoval pozitivně a v dohledné budoucnosti lze očekávat zahá-
jení přípravných prací.

Workshop BEZPEČNÁ STAVBA

Českomoravská komora lešenářů o.s., Milady Horákové 28, Praha 7 Autor : Ing.Karel Škréta 
tel.: 720 203 495 Fotografie :   Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz; e-mail: info@komoralesenaru.cz  

Profesní seskupení Společná vize má za cíl zvýšení bezpečnosti práce na 
staveništích. V tomto oboru již Vize uspořádala za spoluúčasti ČMKL 
celou řadu akcí, z nichž zatím poslední byl workshop „Bezpečná stavba“, 
který se konal dne 22. 5. 2012
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Mgr. Hrubá z Ecological Consulting se ve svém vystoupení 
zaměřila na chování a komunikaci v krizových situacích. Pří-
prava a praktické zacvičení všech pracovníků pro takové situa-
ce se ukazuje jako velmi vhodné a žádoucí.

 Zástupci slovenské firmy BOZPO, Ing. Mokoš a Ing. Ležo-
vičová seznámili přítomné s činností své firmy na Slovensku
a upozornili mimo jiné i na technické možnosti nových pří-
strojů, například analyzátoru firmy Dräger, který umožňuje
rychlou detekci drog přímo na pracovišti.

S velmi zajímavou přednáškou na téma traumatu z bezvlád-
ného visu v postroji vystoupil Jan Smolek. Vysvětlil rizika, 
s nimiž je nutno počítat po zachycení pracovníka v postroji 
a změny, k nimž v této souvislosti dochází v organizmu. Otáz-
ka rychlosti evakuace a vyproštění pracovníka po zachycení 
v prostředku osobního zajištění tak dostala další dimenzi. 

Ing. Turin z OHL ŽS se zaměřil na problematiku poskyto-
vání první pomoci na staveništi z hlediska managementu. Na 
konkrétních případech uváděl příklady řešení v praxi. Zdůraz-
nil potřebu opakovaného nácviku takových situací.

Odpolední část workshopu byla věnována praktickým ukáz-
kám. Jiří Čelín z firmy Safety Solutions zdařile okomentoval
celou řadu ukázek zaměřených především na techniku záchra-
ny a evakuace osob zachycených v POZ. Jednalo se o možnosti 
sebezáchrany, jak směrem dolů, tak směrem nahoru, včetně 
využití textilních stupaček pro omezení následků dlouhého 
visu v postroji. Byla prezentována i ukázka záchrany pracovní-
ka v bezvědomí, kdy je vyprošťován další osobou. Byla předve-
dena poloautomatická záchranná a evakuační zařízení a další 
vybavení, zvyšující úroveň zajištění při práci ve výškách.

V náročných podmínkách horkého odpoledne předvedli 
pracovníci  HZS JmK Brno ošetření a evakuaci zraněné oso-
by ve speciálních nosítkách z horního patra lešení.

Mediální společnost Yotiva se uvedla přímým přenosem 
z lešeňové konstrukce, ale také prezentací e-learningových 
zkušebních testů pro koordinátory a zpracováním video-pre-
zentací jednotlivých zúčastněných organizací.

Jak již bylo řečeno, pro účastníky workshopu byly připrave-
ny i informační stánky, u nichž bylo možno diskutovat, získat 
informační materiály a případně se i aktivně zapojit do připra-
vených akcí. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zde na-
příklad informoval o kampani Partnerství při prevenci rizik. 
Významný podíl zde tvořili zástupci vysokých škol, konkrétně 
VUT FAST Brno, VŠB – TU Ostrava, ČVUT FS Praha nebo VŠ 
Karla Engliše. Je potěšující, že právě studenti technických škol 
získávají v rámci svého vzdělávání informace o významu a dů-
ležitosti požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
které by neměly být chápány jako nadstavba, ale musí být ne-
dílnou součástí všech činností a příslušných technologických 
postupů.

 
Příklad konstrukcí používaných pro bednicí práce předvedla 

firma Česká DOKA. Na příkladu výstupových systémů, řeše-
ní ochrany volného okraje nebo bezpečné dopravy materiálu 
bylo dokumentováno, že integrace bezpečnosti do technického 
řešení je možná a užitečná.

Závěrem lze konstatovat, že workshop, kterého se zúčastnili 
i zástupci MPSV a SÚIP, se vydařil. 
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Komora sdružuje k 31.3.2013 69 obchodníků, dodavatelů 
dočasných stavebních konstrukcí a expertů z 11 krajů ČR. 

V dubnu minulého roku byl 
úspěšně ukončen projekt „Po-
sílení konkurenceschopnosti 
osob a organizací v Libereckém 
kraji podnikajících v oblasti do-
časných stavebních konstrukcí 
prostřednictvím rozvoje nabídky 
programů dalšího vzdělávání“, 
registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/
01.0024, kde naše sdružení bylo 
vedle liberecké Střední prů-
myslové školy strojní, stavební 
a dopravní partnerem Centra 
vzdělanosti Libereckého kraje. 

Posledním kurzem, který proběhl v rámci tohoto projektu byl 
kurz pro odborně způsobilé osoby 3. stupně (modul A3), který 
byl určen pro nejlepší absolventy kurzu modulu A2. Tohoto 
kurzu se zúčastnilo osm posluchačů z řad členské základny 
ČMKL.

Mezi nosné pilíře činnosti představenstva komory lešenářů 
byla ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR snaha o za-
členění „Odborně způsobilých osob pro dočasné stavební kon-
strukce“ do vytvářeného systému dílčích kvalifikací ve smyslu
Zákona č.179/2006 Sb. ČMKL má zastoupení v sektorové radě 
„Vyhrazená zařízení“. Sektorová rada je sdružení významných 
reprezentantů zaměstnavatelů, profesních organizací, vzděla-
vatelů a dalších odborníků v oblasti lidských zdrojů v daném 
sektoru či odvětví. Působí v oblasti Národní soustavy povo-
lání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). NSP zpra-
covává stále se rozvíjený katalog povolání na českém trhu 
práce (http://www.nsp.cz/). NSK zpracovává podrobný popis 
požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznání
podle zákona č.179/2006 Sb. (http://www.narodni-kvalifikace.
cz/). Na základě této aktivity představenstvo sestavilo pracovní 
skupinu složenou z členů ČMKL, která zpracovala jednotlivé 
dokumenty. Na práci se podíleli pánové M.Pavlík, Z.Picek, J. 
Strakoš, R.Šimsa, K.Škréta, M.Štolba, M.Veverka, P.Veverka, 
S.Vlasák a F.Zvěřina. Tato skupina nejprve zpracovala jednot-
ky práce, které představují povolání, resp. tzv. typovou pozici 
a konkretizuje pracovní činnosti. Zde jsou uvedeny požadavky 
na měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti 
a dovednosti. Na základě zpracovaných jednotek práce vznikly 
požadavky na profesní kvalifikace, která je následně popsána
ve dvou dokumentech – v kvalifikačním a hodnotícím stan-
dardu. V loňském roce byly zpracovány tyto dokumenty pro 
instruktora lešenářské techniky a projektanta lešení.

Dalším výrazným pilířem činnosti bylo dopracování odbor-
né publikace Navrhování konstrukcí z lešení II. Druhá z dvoji-
ce monografií, které se zabývají návrhem lešení a jeho posou-
zení statickým výpočtem podle evropských norem, obsahuje 
kapitoly zaměřené na materiály a výpočet konkrétních typů 
lešení. Výklad je  v publikaci doplněn příklady z praxe a počet-
ními příklady. Monografii vydalo nakladatelství ČVUT v pro-

sinci minulého roku a na jejím zpracování se autorsky podíleli 
J.Dolejš, Z.Picek, M.Vlasák, S. Vlasák a F.Zvěřina.

Rok 2012 byl též ve znamení ukončení členství v UEG. 
O smyslu účasti ČMKL v UEG jednalo několikrát představen-
stvo, problém byl projednán i na valných hromadách. Výsled-
kem byl dopis ČMKL, zaslaný UEG v lednu 2012, ve kterém 
konstatujeme, že naše očekávání byla větší, než je současná 
realita.  Sebekriticky ovšem přiznáváme, že jsme sami rovněž 
nevyvíjeli velkou iniciativu, která by mohla přispět ke zlepšení 
situace. Nezanedbatelným faktem, který vedl k ukončení člen-
ství v této organizaci, je výše členského příspěvku, který je pro 
naše sdružení nepřiměřenou zátěží.

V návaznosti na předešlé semináře, pořádané nepřetržitě již 
od roku 2004, se v listopadu 2012 uskutečnil odborný seminář 
ve Žďáru nad Sázavou, který je pořádaný pod záštitou Technic-
ké normalizační komise č.92 a ČMKL. Seminář byl zaměřen 
na specifikaci zatížení pro DSK a správné používání termino-
logie, na novinky z normalizace a v neposlední řadě na OOPP 
pro ochranu proti pádu při lešenářských pracích.

V lednu a únoru opět proběhl  dvoutýdenní základní kurz 
odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce 
I.stupně. V posledním lednovém týdnu potom proběhl opako-
vací seminář pro OZO I.

Činnost roku 2012 byla formálně ukončena na VH, která se 
konala opět v hotelu Chvalská tvrz dne 27.2.2013. Valná hro-
mada zvolila představenstvo a dozorčí radu na období 2013-14. 
Do volby do dozorčí rady bylo pět kandidátů, kteří byli zvo-
leni. DR v dalším volebním období bude pracovat ve složení 
J.Kuttner, I.Vacek, P.Cahyna, P.Veselý a L.Bačík. Volba předsta-
venstva byla  zajímavější, jelikož na pět míst bylo sedm kadi-
dátů. Neúspěšnými kadidáty nakonec byli J.Strakoš a M.Pavlík. 
Představenstvo v dalším volebním období  bude pracovat ve 
složení S.Vlasák, K.Škréta, F.Zvěřina, I.Kunst a Z.Picek. VH 
následně vyhodnotila činnost a stanovila nové cíle a úkoly pro 
rok 2013.  První schůze DR zvolila ze svého středu předsedu, 
kterým je Ivan Vacek. Představestvo ze svého středu na svém 
jednání dne 29.3. zvolilo předsedu a místopředsedu předsta-
venstva. Předsedou byl zvolen Zdeněk Picek a místopředsedou 
Ing. Svatopluk Vlasák.

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.

Českomoravská komora lešenářů o.s., Milady Horákové 28, Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel./fax: 233 378 351; tel.: 720 203 495 Fotografie :   Archiv  ČMKL
www.komoralesenaru.cz; e-mail: info@komoralesenaru.cz  
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Součástí této významné historické památky je zámecký ron-
del, jehož havarijní stav vyžadoval celkovou opravu a to jak 
samotné historické fasády, tak i konstrukce krovu, krytiny 
a věže.  Objednatelem zakázky byl NPÚ ÚOP České Budějo-
vice, pracoviště Jindřichův Hradec, zpracovatelem projektové 
dokumentace Projekční atelier historických staveb Ing. Miloše 
Kudrnovského z Dvora Králového nad Labem , statiku trub-
kového lešení vypracovala statická kancelář Ing. Ladislava 
Huryty z Brna. S laskavým svolením obou uvádím výkresy, jež 
jsou jejich duševním majetkem. Montáž této složité dočasné 
stavební konstrukce provedla  firma Stakk s.r.o. pod vedením
zkušeného šéfmontéra trubkových konstrukcí p. Milana Slabi-
houdka z Českých Budějovic.  Kompletní montáž byla prove-
dena v termínu od dubna do června 2012 a na stavbě pracova-
lo současně 4 – 6 pracovníků, pod vedením již zmíněného M. 
Slabihoudka.

Konstrukční řešení rondelu
Rondel je kruhová stavba vnějšího půměru cca 20 m, která se 

zužuje ve výšce +8,00 m (+-0,00 m je v úrovni horního nádvo-
ří, které přiléhá k rondelu)  na průměr  10 m. 

 

Zúžení  je tvořeno tzv. sukýnkou, jejíž povrch je tvořen pále-
nou krytinou, tzv.prejzy. Vnitřní fasáda je vysoká 2,00 m a pře-
chází v komolý kužel střechy, která je opět opatřena prejzovou 
krytinou. Střecha končí na kótě +18,00 m a  je zakončena  věží, 
tzv. saintuksníkem s makovicí. Nejvyšší bod rondelu je na kótě 
+32,00 m nad úrovní horního nádvoří a vezmeme-li v úvahu, 
že rondel je založen v místě hradního příkopu cca 8,0 - 12,0 m 
pod úrovní horního nádvoří, celková výška konstrukce rondelu 
je téměř 50 m, měříme-li ji v řezu vedeném v oblasti hradního 
příkopu. Za zmínku stojí pro zajímavost podotknout, že pod 
podlahou rondelu se nacházel prostor pro hudebníky, kteří pro 
potěchu svých pánů provozovali hudební produkce a nerušili 
je při pořádání slavností svým zjevem. Zvuky hudby se linuly 
otvorem v podlaze do prostoru rondelu.

Konstrukce lešení
Lešení je navrženo jako kruhová konstrukce z trubek o kon-

stantní šířce polí 1,05 m a proměnné délce polí, výška polí je 
2,00 m. Průměr dvouřadového kruhového lešení je cca 21,0 m 
v oblasti vnější fasády a v oblasti hradního příkopu. Průměr 
dvouřadového kruhového   lešení je cca 18,00 m v oblasti 
vnitřní fasády. Zúžení je provedeno diagonálami, které jdou 
rovnoběžně s krytinou tzv. sukýnky s prejzovou krytinou. Jak 
je patrno z dokumentace a fotografií, sloupky jsou jednoduché
a jejich založení je buď na rovnanině z fošen

Zámecký rondel SHZ Jindřichův Hradec

RGSB s.r.o., Staňkova  41, 612 00 Brno Autor : Ing.Jaroslav Kuttner
tel.: 541 218 374; fax: 541 218 370; mobil 602 504 186 Fotografie :   Archiv autora
www.rgsb.cz; e-mail: info@rgsb.cz 

Konstrukce trubkového lešení byla realizována v třetím největším histo-
rickém komplexu naší republiky a to na SHZ Jindřichův Hradec.
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nebo v místě skalního masivu na závitové tyči průměru 
24 mm dl. 500 mm osazené do vrtu ve skalním masivu, kde ak-
tivace tyče byla provedena rychle tuhnoucím cementem nali-
tým do předvrtaného otvoru.

Vyztužení celé konstrukce lešení a hlavně pro montáž lešení 
v oblasti střechy a tzv. saintuksníku je provedeno věžemi A1–
A4 situovanými v místě hradního příkopu, B1–B2 situovaný-
mi v místě mostů M1–M2, C1–C2 v místě horního nádvoří, 
D1–D2 v místě napojení rondelu na ambity.  

Půdorysný rozměr věží je šíře 2x1,25 m a  délky 2x1,80 m. 
Věže jsou vyztuženy diagonálami, jak je patrno z řezu. Věže se 
na kótě +6,00 a 10,0 m lomí a sledují linii komolého kužele tzv. 
sukýnky, resp. komolého kužele zastřešení rondelu. Na úrovni 
+20,0 m se věže stýkají a jsou ve vodorovném směru spojeny 
trubkami. 

Takto navržená konstrukce podpírá 8 bokou konstrukci 
na úroveň+26,0m a zakončení je tvořeno čtyřbokou kon-
strukcí z trubek na úroveň +32,0m. Osmi a čtyřboká kon-
strukce je navržena pro opravu věže a makovice. Přechod 
lešení v místě styku ambitů a kruhové stavby rondelu byl 
navržen tak, aby se nedotýkal zastřešení ambitů, protože ty 
se nebudou opravovat a zásah do střechy ambitů nebyl pro-
to povolen. 

Konstrukce mostů  M1 a M2 byla vysouvána z prostoru 
hradního příkopu a horního nádvoří a zabezpečena diago-
nálami proti nadměrnému průhybu a deformacím. Pracovní 
podlahy byly vytvořeny jednak se sbíjených podlahových dílů 
rozměru 500 x1050 mm a jednak z fošen.
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Z přiložené fotodokumentace je patrno, že výškové linie 
pracovních podlah  se oproti projektu statiky liší a jsou cca o 
400 mm výše, než je v projektu. Také konstrukce v oblasti věže 
(saintuksníku) je nepatrně upravena oproti projektu statiky.

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným za trpěli-
vost při výstavbě, která se oproti předpokladům protáhla asi 
o 3 týdny. Dík patří zejména p. Ing. Zahrádkové z NPÚ ÚOP 
České Budějovice, pracoviště Jindřichův Hradec, Manželům 
Velhartickým z firmy VELOB-STAV s.r.o. , Ing. Arch. Čado-
vi za cenné připomínky v oblasti BOZP a v neposlední řadě 
vyššímu dodavateli stavby firmě TESLICE CZ s.r.o. ze Vsetína
zastoupené p. Šrámkem a Ing. Karafiátem.
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Jak jsme již v minulosti mohli vidět, tak toto lešení má oprav-
du široké uplatnění. Z tohoto systému se nemontují jen stan-
dardní sestavy, ale také speciální zavěšené konstrukce, které 
často vídáme na mostech, dále tribuny, pódia, výstupové věže 
atd. 

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

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

U schodišťových systémů Layher je samozřejmostí dodržo-
vání bezpečnostních požadavků ve všech situacích. Komfortní 
a bezpečné používání bez ohledu na to, zda máte montérky, 
nebo oblek. Princip modulového řešení Layher se přizpůsobí 
všem požadavkům. Přináší různé výstupní výšky pro veřejnost 
nebo stavebně montážní sektor. Vhodný je pro nejvyšší zatíže-
ní a maximální výšky.

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

I v České republice nachází schodišťový systém LAYHER 
ALLROUD široké uplatnění. V minulých číslech prezentovala 
např. firma PKL servis s.r.o. schodiště využívaná při MS v kla-
sickém lyžování v Liberci nebo na MS v Cyklokrosu v Táboře. 

 Vždyť i Barack Obama se svou manželkou Michelle na 
Hradčanském náměstí byl vidět díky pódiu z LAYHER, na kte-
ré vystoupal po bezpečném AR-schodišťovém příčníku. 

Neobvyklý pohled se naskytl návštěvníkům 166. cannstatter-
ských folklorních slavností, které se konaly ve městě Vasen. 

 

Vedle kolotočů, spousty stanů s pivem a občerstvením festi-
valu dominovalo 30 metrů dlouhé únikové schodiště. Bylo ur-
čeno k zajištění rychlé evakuace návštěvníků, kterých bylo ve 
špičce až 100 000. Pro toto dočasné schodiště byl vybrán sys-
tém Layher. Byla použita kombinace typového Schodiště 750 
a 2,57 m dlouhých standardních podlah. Přestože konstruk-
ce byla navržena úsporně, bylo s rezervou splněno návrhové 
zatížení 500 kg/m2. Použitím 4,14 m dlouhých příhradových 
nosníků bylo možné zajistit 4 m široký a 3,5 m vysoký průjezd 
pro hasiče pod schodištěm. Pět mužů smontovalo konstrukci 
vážící 50 tun za pouhé 4 dny. I díky této konstrukci proběhly 
slavnosti, konané již od roku 1818, kdy skončil těžký hlado-
mor (dnes připomínán 26 m vysokým a  zdobeným „Ovocným 
sloupem), velice úspěšně.

Bezpečné schodiště na stavbě i pro veřejnost

LAVEL MB, s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Pavel Písecký
tel.: 326 723 773 Fotografie :   Archiv firmy
www.lavel.cz, e-mail: info@lavel.cz

Lešeňový systém Layher Allround není jen prostorové a průmyslové 
lešení.  
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