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Vážené čtenářky a čtenáři, kolegové

netradičně na prahu nového roku se Vám dostává do rukou 8. číslo odborného časo-
pisu LEŠENÁŘ, 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. 

 V předchozích číslech jsem na tomto místě deklaroval nespokojenost nad nezájmem 
členských firem spolupracovat s týmem, který se podílí na vydávání časopisu. Situace 
je v tomto ohledu v podstatě neměnná, jelikož okruh přispěvovatelů se příliš nemění. 
Tímto Vás vyzývám ke spolupráci. Svůj příspěvek můžete zaslat kdykoliv. Již teď se 
připravuje vydání časopisu s pořadovým číslem 9, jehož distribuci předpokládám  na 
duben tohoto roku.  

A kam se dere česká ekonomika?  V minulém čísle jsem v této části uváděl pozitivní 
prognózy pro rok 2013 Luďka Niedermayera, předsedy Vědeckého grémia ČBA. Jaká je skutečnost? Jak uvedl Český statis-
tický úřad (ČSÚ) ve svém předběžném odhadu Česká ekonomika se po krátkém růstu zase propadá, hrubý domácí produkt 
klesl o 0,5 procenta. Meziročně jde hospodářství dolů podle předběžného odhadu o 1,6 procenta. Jde o překvapení, analytici 
očekávali pokračování oživení, současné výsledky jsou podle nich studená sprcha. Stojí za nimi například slabé investice a nižší 
počet pracovních dní v minulém roce. Zlepší se situace po nástupu nové vlády?

 A jaká je situace v českém sportu? V předchozích číslech jsem na tomto místě vyzdvihoval výkony Martiny Sáblíkové či 
zisk titulu našeho národního mužstva na MS v hokeji 2010. V čísle 5 jsem psal o tom, že Česko má pro rok 2010 nejlepšího 
házenkáře na světě. V čísle 6 jsem vyzdvihl výkony bikera Jaroslava Kulhavého, který v roce 2011 vyhrál co mohl. V sedmém 
čísle jsem vyzdvihl úspěchy našich sportovců na LOH v Londýně, kde ČR získala 10 medailí. Na pomyslné desce cti byly 
házenkářky DHK Baník Most, které dokázali ve své teprve třetí sezóně vyhrát Česko-slovenskou ligu (WHIL), získaly český 
titul a jako historicky první celek v dějinách samostatné české házené dokázaly postoupit do finále evropského poháru a v něm 
následně vyhrát.

Jelikož toto číslo je ohlédnutím za rokem 2013 je nutné připomenout několik výrazných úspěchů. Vítězslav Veselý -
svěřenec Jana Železného, světového rekordmana v hodu oštěpem získal zlatou medaili na MS v Moskvě. Životního úspěchu 

dosáhl i se zraněním kolena. K tomu všemu si připsal i tři výhry v seriálu Diamantové ligy, což stačilo i na celkové vítězství ve 
své disciplíně. Ondřej Synek - vyučený zlatník bude na rok 2013 vzpomínat v dobrém. Nejprve získal zlatou medaili na ME 
v Seville, stejného úspěchu dosáhl i na MS v jihokorejském Čchungdžu. Pod taktovkou trenéra Milana Dolečka staršího letos 
vyhrál všechny závody, na kterých se představil. Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Mora-
vec - Českým biatlonistům se v loňské sezoně náramně dařilo. Svou formu potvrdily i na šampionátu, který hostilo Nové Město 
na Moravě. Naše smíšená štafeta předvedla skvělý výkon a před fantastickou kulisou si dojela pro bronzové medaile. Gabriela 
Soukalová si připsala i čtyři vítězství ve Světovém poháru. Roman Kreuziger - každý sportovní fanoušek ví, že červenec je 
měsícem cyklistiky, neboť je na programu Tour de France. Na letošním ročníku se v tom nejlepším světle prezentoval Roman 
Kreuziger. I přesto, že jel jako domestik Alberta Contadora, tak si přispal 5. příčku. Jako první Čech se dokázal v průběžném 
pořadí dostat mezi tři nejlepší (po 17. etapě). K tomu všemu vyhrál jarní klasiku Amstel Gold Race a závod kolem Švýcarska 
dokončil na 3. místě. Daviscupový tým - málokdo by si po zisku „salátové mísy“ v roce 2012 vsadil na to, že ji parta kapi-
tána Jaroslava Navrátila získá znovu. A ono se to povedlo! Na českém týmu ztroskotalo Švýcarsko (2:3), Kazachstán (1:3), 
Argentina (2:3) a ve finále Srbsko (2:3). Náš tým vládne daviscupovému žebříčku, na druhé Srbsko má náskok více než 18 000 
bodů! A fotbalová reprezentace? Ta se koncem roku potácela v žebříčku FIFA na 28. místě. Svěřenci dnes již bývalého trenéra 
Michala Bílka dle očekávání nepostoupili na MS v Brazílii. Jedinou dobrou zprávou je odchod Michala Bílka na nástup Pavla 
Vrby. 

Na pomyslnou sportovní desku cti jsem pro toto číslo vybral atletku Zuzanu Hejno-
vou. Rodačka z Liberce má za sebou životní sezonu. Na halovém MS ve Švédsku ji dě-
lilo od medaile pouhých 8 setin, radost si udělala až na světovém šampionátu v Mosk-
vě. Hejnová zde všem utekla o parník a zaslouženě získala zlatou medaili. Veleúspěšná 
byla i v seriálu Diamantové ligy, kde vyhrála všech 13 závodů, ke kterým nastoupila. 
Připsala si tedy i celkové vítězství v hodnocení Diamantové ligy v disciplíně- 400m 
překážek. Byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou pro rok 2013!

 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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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 uzná-
ní podle zákona č.179/2006 Sb. (http://www.narodni-kvali-
fikace.cz/). Na základě této aktivity představenstvo sestavilo 
pracovní skupinu složenou z odborníků ČMKL. Tato skupina 
nejprve zpracovala jednotky práce, které představují povolá-
ní, resp. tzv. typovou pozici a konkretizuje pracovní činnosti. 
Zde jsou uvedeny požadavky na měkké kompetence, obecné 
dovednosti, odborné znalosti a dovednosti. Na základě zpra-
covaných jednotek práce vznikly požadavky na profesní kva-
lifikace, které jsou následně popsány ve dvou dokumentech 
– v kvalifikačním a hodnotícím standardu. V loňském roce 
byly zpracovány tyto dokumenty pro Instruktora lešenářské 
techniky a Projektanta lešení. Druhé pololetí tohoto roku vě-
novala zpracování těchto dokumentů pro Lešenáře a Lešenáře 
šéfmontéra.

Dalším nosným pilířem činnosti byla příprava pravidelných 
kurzů Odborně způsobilých pro dočasné stavební konstruk-
ce I.stupně, které se v lednu a únoru budou konat v penziónu 
Švejk v Čakovičkách. 

Představenstvo se v letošním roce sešlo ke svému zasedání 
celkem 5x, na kterých jeho členové projednávali záležitosti tý-
kající se zejména zlepšení činností týkající se propagace sdru-
žení, obnovení školení modulů „C“ (uživatelé lešení) a „D“ 

(koordinátoři BOZP, bezpečnostní technici). Představenstvo 
schválilo nákup katalogů směrných orientačních cen staveb-
ních prací 800-3 pro všechny členy. Dále bylo schváleno zve-
řejnění seznamu odborně způsobilých osob I. a II. stupně na 
stránkách komory a vytvoření sekce „ke stažení“, kde bude 
umístěno logo komory pro potřeby jejich členů. Detailní ob-
rázek o činnosti představenstva si můžete udělat po prostudo-
vání zápisů z jednání, která jsou zveřejňována na webových 
stránkách sdružení.

Dne 14. 11. 2013 proběhl v penziónu Švejk v Čakovičkách 
odborný seminář pro absolventy kurzu OZO II., jehož pro-
gram se řídil následující osnovou: 
•	 Vhodné	jednotky	pro	výpočty
•	 Aplikace	požadavků	technické	dokumentace
•	 Zpracování	doplňků	technické	dokumentace
•	 Specifikace	zatížení
•	 Zatížení	větrem	vyšších	konstrukcí	(dle	Eurokódu)
•	 Posuzování	konstrukcí	(způsoby	výpočtu)
•	 Řešení	a	diskuze	nad	dotazy	jednotlivých	účastníků
Přednášejícím byla osoba v této problematice nejpovolaněj-

ší - Ing. Svatopluk Vlasák.
V návaznosti na předešlé semináře, pořádané nepřetržitě již 

od roku 2004, se ve dnech 25. a 26. listopadu 2013 uskutečnil 
odborný seminář ve Žďáru nad Sázavou, který je pořádaný 
pod záštitou Technické normalizační komise č.92 a ČMKL. 
Na programu byly profesní kvalifikace podle zákona č. 179/
2006 Sb., vzdělávání v ČMKL - historie a současnost, nově 
certifikovaná lešení v ČR, novinky na výstavě Bauma, použití 
OOPP na ochranu proti pádu při montáži lešení, nové poža-
davky na zdravotní způsobilost (vyhl. č. 79/2013 Sb.) a novin-
ky z normalizace. Přednášejícími na semináři byli S. Vlasák, 
K. Škréta, M. Bukovská a Z. Picek. Vyvrcholením pondělního 
odpoledne byla praktická ukázka záchrany osob, kterou před-
vedl a komentářem doplnil zástupce firmy Vertikal Trade s.r.o. 
se sídlem v Jablonci nad Nisou, pan Dušan Franzke. 

Činnost	Českomoravské	komory	lešenářů,	o.s.

Českomoravská	komora	lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7  Autor : Zdeněk Picek 
tel./fax: 233 378 351; tel.: 720 203 495 Fotografie :   Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: zdenek@pklservis.cz

Českomoravská	komora	lešenářů	sdružuje	k		31.	12.	2013	70	obchodníků,	dodava-
telů	dočasných	stavebních	konstrukcí	a	expertů	z	11	krajů	ČR.
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Ve	dnech	24.-25.10.2013	se	v	Brně	konala	III.	Mezinárodní	konference	Bezpečná	
stavba	v	rámci	Evropské	kampaně	zdravé	pracoviště	2012	-2013.	Tématem	letošní		
konference	byl	KVALITNÍ	PROJEKT	-	BEZPEČNÁ	STAVBA.	

Konference se účastnilo přes 200 odborníků a hostů z České 
republiky. Zahraničí zastupovali kolegové ze Slovenska, Špa-
nělska a Anglie. ČMKL zastupoval její předseda představen-
stva pan Zdeněk Picek a VÚBP, v.v.i. zastupoval Ing. Karel 
Škréta. 

O problematice vlivu kvalitního projektu na bezpečný průběh 
realizace, užívání a údržby objektu diskutovali zástupci Stát-
ního úřadu inspekce práce, samotní inspektoři OIP, zástupci 
ministerstva, ale i odborníci z řad zhotovitelů, Svazu podni-
katelů ve stavebnictví, ČSSI a představitelé Facility maname-
gentu zastoupené přímo panem prezidentem O. Štrupem.  
Již tradičně se prezentovali představitelé vysokých škol FS 
z Brna, Ostravy a Prahy, včetně FBI Ostrava. Letos se nám 
předvedli i kolegové na úrovni střeních škol, že nezůstávají 
pozadu a věnují se dostatečně BOPZP ve výuce na středních 
školách. Partnery konference se stalo 65 společností, ze kte-
rých své produkty prezentovalo 45  s 34 přednášejícími.  
Záštity	pro	konferenci	udělili:			
• Primátor statutárního města Brna Roman Onderka
• Ministr práce a sociálních věcí
• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě
• Českomoravská komora lešenářů
• Český svaz stavebních inženýrů
• Jihomoravskéstavební společenství
• Komora soudních znalců ve stavebnictví
• Komora BOZP a PO v ČR
• Odborná rada pro BIM
• Státní úřad inspekce práce
• Svaz podnikatelů ve stavebnictví
• Technická inspekce České republiky
Problematice kvality projektování se ve své prezentaci podrob-

ně věnoval prezident ČSSI P. Štěpán. O zpětných vazbách ale 
i možnosti terorismu hovořil prezident IFMA Ing. O. Štrup. 
Pro zájemce byla připravena prezentace s praktickou ukázkou 
první pomoci přímo z rukou hlavní sestry A. Liškové z Úrazo-
vé nemocnice v Brně.
Po odborných prezentacích dopoledního programu tykající se 
kvality projektové dokumentace a vlivu na bezpečnost prová-
dění stavebních prací se v doprovodné části představili mladí 
tesaři z Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy.

Na postavené dočasné stavební konstrukci – lešení, které do-
dala firma ALFIX s.r.o., nám specialisté předvedli ukázky zá-
chrany osob horolezeckou technikou ve spolupráci s HZS IZS 
RZS města Brna a Blanska. 
Společenský večer, který byl ve znamení soutěže tří vinařství 
příjemně zakončil dlouhý odborný program. Mimo velmi dob-
ré zábavy, artistického vystoupení Divadla Kufr a vyhlášení 
soutěže Fotografie Bezpečná stavba byla provedena dražba 
Panenek pro UNICEF. Výtěžek dražby byl poskytnut na očko-
vání dětí v rozvojových zemích. 
Druhý den pokračoval v odborných přednáškách. Velmi půso-
bívá byla prezentace pana L. Mikulici. RWE již tradičně jako 
generální partner ukazuje, že na bezpečnost svých pracovníků 
na prvním místě a pečlivě si vybírá své dodavatele stavebních 
prací z hlediska BOZP. Velký zájem byl i o filmovou prezen-
taci náročné práce plynařů.
Úplnou tečkou byla prohlídka nejvyšší stavby AZ - Toweru. 
Řada z nás byla překvapena úžasnou podívanou nejenom in-
teriéru, použitých technologií ale zejména nádherným pohle-
dem ze střechy

Obdorná	konference	Společné	vize

SPOLEČNÁ	VIZE:	Bezpečnost	práce	na	staveništi,	o.s., Ondráčkova 95, 628 00 Brno  Autor : Bc. Vladimír Mílek
tel.: 571 499 600 Fotografie : Archiv autora
www.coleman.cz, e-mail: jan.strakos@coleman.cz
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V	polovině	roku	2012	se	na	nás	obrátil	investor	s	požadavkem	na	vybudování	
konstrukce	lešení	na	věži	Státního	zámku	v	Náchodě	včetně	osobo-nákladního	
výtahu	GEDA	300	Z/ZP.

Hlavním problémem bylo, že založení konstrukce mohlo být 
pouze na ochozu věže s následným vysunutím do stran. Dále 
bylo nutné zavěsit 2 patra lešení pod ochoz a ještě vytvořit 
konstrukci kolem vlastní věže.
  

Obr.1 – detail zavěšení konstrukce lešení z ochozu

Pro konstrukci lešení byl zvolen typ lešení Layher Allround 
v kombinaci s fasádním rámovým lešením Layher Blitz. Na 
základě návrhu a následného statického výpočtu Ing. Svato-
pluka Vlasáka byla předložena varianta zesílené konstrukce 
na ochozu. 

Jelikož požadavek zadavatele byl, aby byly bez jakýchkoli 
omezení přístupné i sloupy ochozu, nebylo možno zvolit delší 
pole. Po zvážení technických možností byla zvolena varian-
ta kombinace polí 2,07 m a 1,57 m se šířkou 0,73 m. Z této 
konstrukce byly po důkladném vyztužení vysunuty příhradové 
nosníky dl. 4,0 m. Na nich byla založena vlastní konstrukce 
lešení kolem věže a ještě zavěšena 2 patra lešení kolem části 
věže pod ochozem (viz.obr.1). 

Výpočet byl doplněn výstupy z výpočtového programu FIN 
10. Celá konstrukce byla též posouzena na zatížení větrem.

Konstrukce byla kotvena do zděných částí věže, ve vyšších 
patrech bylo nahrazeno kotvení opřením a vodorovným ztu-
žením. 

Generální	oprava	kopule	hlavní	věže	zámku	Náchod

PKL servis s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Ing. Petr Veverka
tel.: 602 309 325 Fotografie :  Archiv autora
e-mail: petr@pklservis.cz
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Dalším problémem byla doprava materiálu a výtahu GEDA 
300 Z/ZP až na místo montáže. Musela být použita malá ná-
kladní vozidla do 3t a dále pak ruční doprava po rampě s po-
mocí paletového vozíku.

 
Po provedení projektové a výpočtové fáze dodávky yly za-

hájeny přípravné práce pro vlastní montáž. Montážní práce 
prováděla skupina speciálně vyškolených lešenářů, kteří již 
měli s podobnými konstrukcemi velké zkušenosti. Všichni 
pracovníci byli při montáži jištěni.

Velkým problémem celé montáže byly ztížené klimatické 
podmínky. Z důvodu dodržení podmínek bezpečné montáže 
lešení musely být práce pět krát přerušeny, jelikož v souladu 
s NV 362/2005 Sb. a ČSN 738101 čl. 6.3.1. - montážní a de-
montážní práce musejí být zastaveny při:
a) dohlednosti menší než 30 m;
b) větru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf a více);
c) bouři, dešti, sněžení a tvoření námrazy;
d) teplotě prostředí nižší než – 10 °C a vyšší než + 50 °C.

Vzhledem k termínu montáže bylo velice těžké dodržet 
všechny tyto 4 podmínky.

Akce	v	číslech	:

• Zahájení prací:  25.11.2012
• Ukončení prací: předpoklad 31.8.2014
• Vlastní hmotnost konstrukce : cca 52.000 kg
• Provozní zatížení :
 1 patro 1,50 kN / m2

  1 patro 0,75 kN / m2



6

Profesní	kvalifikace	pro	lešenáře

Českomoravská	komora	lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7  Autor : Zdeněk Picek 
tel./fax: 233 378 351; tel.: 720 203 495 Fotografie :   Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: zdenek@pklservis.cz

Jaké	jsou	požadavky	na	kvalifikaci	osob,	které	pracují	s	lešením?	
To	je	otázka,	která	má	v	České	republice	a	vlastně	i	v	Československu,	dlouhou	
tradici.	Odpověď	na	ni	nebyla	nikdy	jednoduchá.	

Nedávaly ji ani výnosy ministerstva stavebnictví B1 – B6 
z šedesátých let, ani vyhláška č. 324/1990 Sb. a nedává ji ani 
současně platné nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Přesto zde existuje dlouhodobá tradice vzdělávání instrukto-
rů lešenářské techniky a následně i lešenářů. Školení a potřeb-
nou odbornost zajišťoval kdysi Ústav pro vzdělávání pracov-
níků ve stavebnictví, následně Gradua-Cegos a od roku 2010 
se tohoto úkolu ujala Českomoravská komora lešenářů.

Absolventi kurzů, instruktoři lešenářské techniky, resp. od-
borně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce, zís-
kají odborné znalosti, jsou z nich přezkoušeni a obdrží přísluš-
né osvědčení. Problémem je, že rozsah takového vzdělání není 
nikde oficiálně stanoven a následně není taková odbornost ani 
povinně vyžadována. 

Zaměstnavatel, který potřebuje vyškolit lešenáře, provést 
odbornou prohlídku lešení, apod., může v zásadě touto čin-
ností pověřit kohokoliv, koho za odborně způsobilého pova-
žuje, nebo kdo se za takového prohlásí. Případné problémy, 
způsobené nedostatečnými znalostmi takového „odborníka“ 
pak řeší orgány dozoru na bezpečností práce, nebo také poli-
cie a soud.

Tento stav není dobrý a Českomoravská komora lešenářů se 
od svého vzniku snažila nějak jej zlepšit. Byly nastoleny dvě 
cesty. První byla směřována k mezinárodní spolupráci a pře-
vzetí pravidel pro vzdělávání a kvalifikaci, která by byla spo-
lečná pro více zemí Evropské unie.

Českomoravská komora lešenářů se spolupodílela na zalo-
žení Evropské unie lešenářských organizací, přičemž jedním 
z očekávaných cílů bylo sjednocení požadavků na kvalifikaci 
lešenářů a odborně způsobilých osob v EU. Evropské organi-
zace se k tomuto záměru hlásí, nicméně praktické řešení se 
zdá být ještě daleko. Jednotlivé státy mají své vlastní, národní 
postupy, kterými prokazují odbornou způsobilost pro činnos-
ti související s dočasnými stavebními konstrukcemi a změny 
v zavedených postupech by jim přinesly i řadu problémů. 

Komora lešenářů proto hledala jinou cestu, jak vyřešit po-
třebu právní úpravy pro získání odborné způsobilosti. Našla ji 
v zákoně č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdě-
lávání. Na základě tohoto zákona průběžně vzniká národní 
soustava povolání a národní soustava kvalifikací. Tvorba kva-
lifikací je soustředěna v tzv. sektorových radách, rozdělených 
podle oblasti působnosti. Bližší informace lze nalézt např. na 
webových stránkách http://nsp.cz/ a  http://www.narodni-kva-
lifikace.cz/. 

Instruktor	lešenářské	techniky	a	Projektant	lešení	
V rámci sektorové rady pro vyhrazená zařízení byla v roce 

2012 vytvořena pracovní skupina sestavená z členů ČMKL, 
jejímž úkolem bylo vytvořit profesní kvalifikace Instruktor 
lešenářské techniky a Projektant lešení. Profesní kvalifikace 
jsou vždy popsány v dokumentech, označovaných jako stan-
dardy, podle jednotné metodiky. Stanovují se v nich požadav-
ky na znalosti, které musí držitel příslušné profesní kvalifikace 

prokázat. Nejedná se tedy o popis školení, jeho osnovy nebo 
náplně. Jde pouze o to, aby rozsah znalostí a způsob jejich pře-
zkoušení byly jednotné a pevně dané. Součástí je i stanovení 
požadavků na autorizovanou	osobu, tj. fyzickou nebo práv-
nickou osobu, která může být oprávněna zkoušky provádět.  

Konkrétně byly zpracovány a schváleny kvalifikační	stan-
dardy, které uvádí, jakou odbornou způsobilost má mít držitel 
příslušné kvalifikace. Podstatnou částí kvalifikačního standar-
du je výčet odborných dovedností a znalostí neboli odborných 
kompetencí. Ty jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 
Tab.	1	–	Odborné	kompetence	Projektanta	lešení

Tab.	2	-	Odborné	kompetence	Instruktora	lešenářské	techniky

Z tabulek je patrné, že některé kompetence jsou pro obě kva-
lifikace společné (např. Orientace v normách, v technických 
podkladech a projektech ... ). Bude-li např. pracovník s pro-
fesní kvalifikací Instruktor lešenářské techniky skládat zkouš-
ku pro kvalifikaci Projektanta lešení, měly by mu být uznány 
kompetence, které již v rámci předchozí zkoušky splnil. 
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Na základě odborných kompetencí byly dále zpracovány 
hodnotící	standardy pro obě profesní kvalifikace.

V první části hodnotícího standardu (část	A) jsou pro jed-
notlivé odborné kompetence stanovena kritéria hodnocení, 
tedy to, co má uchazeč u zkoušky splnit, aby byla prokázá-
na jeho způsobilost pro příslušnou kompetenci. Ukažme si to 
na příkladu odborné kompetence č. 2, která je společná pro 
Instruktora lešenářské techniky i pro Projektanta lešení. V ta-
bulce 3 jsou pro tuto kompetenci rozepsána kritéria hodnocení 
i způsob, jakým mají být ověřena.

Tímto způsobem jsou v hodnotícím standardu rozepsány 
všechny odborné kompetence. Tím je zároveň popsána zá-
kladní struktura zkoušky, kterou se ověří, zda je uchazeč od-
borně způsobilý.

Hodnotící standard má ještě druhou, neméně významnou 
část, nazvanou Organizační a metodické pokyny (část	B). V ní 
jsou upřesněny podmínky a průběh zkoušky. Jsou zde uvede-
ny požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, 
na počet zkoušejících a dobu pro vykonání zkoušky. Patří sem 
také materiální a technické předpoklady pro provádění zkouš-
ky. To jsou například příslušné české technické normy, odborná 
literatura, návody na montáž a používání různých typů lešení, 
vzorky spojovacích součástí, části rámů, podlahových dílců, 
podélníků, příčníků a zábradlí od nejrůznějších výrobců. 
Tab.	3	–	Kritéria	hodnocení

hodnotícím standardu je také uveden název autorizujícího 
orgánu, tj. té instituce, která bude udělovat oprávnění zájem-
cům o provádění zkoušek (autorizovaným osobám). 

Profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky a Projek-
tant lešení byly schváleny sektorovou radou na jaře roku 2013.  
Dále se ke kvalifikacím musí vyjádřit ministerstvo školství 
a autorizující orgán, kterým by mělo být Ministerstvo práce 
a sociálních věcí.

Aktuální verze kvalifikačních a hodnotících standardů jsou 
(pouze pro informaci) uveřejněny na stránkách ČMKL www.
komoralesenaru.cz, v jejich neveřejné sekci, kam mají přístup 
pouze členové komory.
Lešenář	šéfmontér	a	Lešenář	montážník

V roce 2013 mají vzniknout obdobným způsobem profesní 
kvalifikace Lešenář šéfmontér a Lešenář montážník. Tvorbu 
zajišťuje opět pracovní skupina vytvořená z členů ČMKL. 
Protože se jedná o profese, které se dotýkají velkého množ-
ství pracovníků, je obzvláště důležité, aby odborné nároky na 
zkoušku odpovídaly realitě. Musí garantovat, že montáž lešení 
budou řídit a montovat pracovníci s dostatečnými vědomost-

mi, ale zároveň, zejména u lešenářů montážníků, nesmí být 
zbytečně složité a také finančně náročné. Předání uvedených 
profesních kvalifikací ke schválení se předpokládá v době vy-
dání časopisu.

Budoucnost profesních kvalifikací pro dočasné stavební 
konstrukce

Po dokončení standardů pro profesní kvalifikace budou tedy 
připraveny požadavky na odbornost pracovníků, kteří půso-
bí u lešení. Ty je ještě potřeba svázat s požadavky právních 
předpisů. Znamenalo by to vložení odkazů na vzniklé profesní 
kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. do příslušného před-
pisu. Pokud by se jednalo o aktuálně platné nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., doplnily by se v Příloze část VII Dočasné sta-
vební konstrukce odkazy do následujících odstavců:
(2)  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná 

potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrý-
vá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odbor-
ně způsobilou osobou1) proveden individuální výpočet 
pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české 
technické normě.

1)		 Potřebná	profesní	kvalifikace	Projektant	lešení.
(3) V závislosti na složitosti dočasné stavební konstrukce 

navrhne odborně způsobilá osoba2) konkrétní postup 
montáže, používání a demontáže.

2)		 Potřebná	profesní	kvalifikace	Instruktor	 lešenářské	
techniky	nebo	Lešenář	šéfmontér.

(5)  Dočasné stavební konstrukce lze používat pouze po je-
jich náležitém předání odborně způsobilou osobou od-
povědnou za jejich montáž3) a převzetí do užívání oso-
bou odpovědnou za jejich užívání. 

3)	 Potřebná	profesní	kvalifikace	Lešenář	šéfmontér,	In-
struktor	lešenářské	techniky	nebo	Projektant	lešení.	
Pro	lešení	do	výšky	6 m	může	předání	provést	i	leše-
nář	montážník.

(7)  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způ-
sobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž 
a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá4). 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny5).

4)	 Potřebná	 profesní	 kvalifikace	 Lešenář	 šéfmontér.	
Pro	 lešení	do	výšky	6 m	může	práce	vést	 i	Lešenář	
montážník.

5)	 Potřebná	 minimální	 profesní	 kvalifikace	 Lešenář	
montážník.

V odstavci (6) je ještě zmiňována odborná prohlídka. Bylo 
by užitečné, kdyby i odbornou prohlídku mohla provádět pou-
ze osoba s kvalifikací Lešenář šéfmontér nebo Instruktor leše-
nářské techniky.  Pro lešení do výšky 6 m by mohl odbornou 
prohlídku provést i Lešenář montážník. 

Pozn. Oprávnění pro jednotlivé profesní kvalifikace budou 
ještě předmětem diskuse.
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Závěr
Vytvoření profesních kvalifikací pro odbornosti u dočasných 

stavebních konstrukcí by mohlo být ukončeno v příštím roce. 
Termín zavedení odkazů na kvalifikace do právních předpisů 
lze však odhadnout jen obtížně. I po novelizaci právních před-
pisů lze pak ještě očekávat určité přechodné období, v němž by 
měl získat příslušné kvalifikace potřebný počet pracovníků. 

 Předpokládá se, že Českomoravská komora lešenářů při-
způsobí náplň svých kurzů rozsahu požadavků na zpracované 
profesní kvalifikace, takže pracovníci připravení pro složení 
potřebných zkoušek budou k dispozici. Ostatně, odlišnosti od 
obsahu stávajících kurzů pro odborně způsobilé osoby v ob-
lasti DSK, případně pro projektanty lešení, nejsou velké.

V každém případě by práce spojené s přípravou profesních 
kvalifikací měly pomoci při zvyšování odbornosti lešenářů na 
všech úrovních.

Připomínky a doplňky k problematice profesních kvalifikací 
můžete zasílat na e-mail: skreta@vubp-praha.cz
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Závěsné	konzolové	lešení	FOX	v	centru	Bratislavy		

Coleman	S.I.,	a.s.	se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín Autor : Jan Strakoš 
tel.: 571 499 600 Fotografie : Archiv firmy
www.coleman.cz, e-mail: jan.strakos@coleman.cz

S	příchodem	léta	2013	začala	dlouho	očekávaná	rekonstrukce	
střešního	pláště	na	Hlavní	poště	v	samém	srdci	Bratislavy	
na	náměstí	SNP.	

Rekonstrukce je prováděná za plného provozu pošty. Hlav-
ním požadavkem stavební firmy tudíž bylo, maximální zabez-
pečení bezpečnosti práce při provádění stavebních  prací a tím 
eliminování jakéhokoliv rizika s tím spojeného pro širokou 
veřejnost pohybující se pod touto stavbou . 

Na základě těchto požadavků byla oslovena naše firma Co-
leman S.I., a.s. s unikátním závěsným konzolovým lešením 
FOX. 

 
Závěsné	konzolové	lešení	FOX

Závěsné konzolové lešení FOX představuje stavebnicové 
lešení určené pro lehké montážní a údržbářské práce na stře-
chách. Zároveň má uplatnění při instalaci reklamy, montážní-
ho podbití, údržbě okapů, stavbách a opravách komínů a při 
množství dalších stavebních prací, při kterých je kladen důraz 
na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hod-
noty lešení. 
Základ lešení tvoří trojúhelníková konzola, která spolu s dal-
šími do sebe zasunutými prvky vytváří mimořádně variabil-
ní nosný prvek lešení. S tímto vysoce variabilním systémem 
konzolového lešení je možné vyřešit jakýkoliv komplikovaný 
prvek střechy nebo římsy. Součástí systému FOX jsou kotvící 
prvky v různých variantách, které umožňují kotvení do jaké-
hokoliv materiálu, jistící a spojové prvky, podlahy a zábradlí 
různých výšek. Standardně se používá geotextilie a síťovina 
proti propadnutí materiálu.

Montáž a demontáž lešení FOX provádí odborně vyškole-
ní pracovníci, kteří zvládají problematiku tohoto typu lešení 
a zároveň mají příslušné osvědčení pro práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou.

 

Vlastní	stavba	lešení	FOX	
Původní vlastní výstavba lešení FOX byla plánovaná na III. 

Etapy. Po postavení úvodní etapy, ale došlo k malým úpravám 
v dalším postupu výstavby lešení FOX. V důsledku rychlých 
postupů pokrývačů a klempířů, jsme postupně navyšovali po-
stavené lešení, až v jednu chvíli viselo 150 běžných metrů, až 
poté se začalo s její částečnou přestavbou dle požadavků stav-
byvedoucího. Valná část těchto montážních prací byla prová-
děna v nočních a brzkých ranních hodinách. Ke konci srpna 
2013, kdy tato akce pomalu končila, bylo namontováno cca 
300bm tohoto lešení. 

 
Pro kotvení konzol bylo použito speciální chemické lepidlo 
určené pro daný typ zdiva – plná cihla, kotvící hloubka byla 
30cm. Každá takto osazená kotva byla samozřejmě zkoušena 
tahoměrem na výtažnou sílu 13kN. Dalším speciálním poža-
davkem stavby bylo vyšší zábradlí než určují normy. Zde bylo 
po celé délce postaveného lešení použito 3m zábradlí obalené 

lešenářskou sítí, podlaha lešení byla zakryta 350g geotextilií 
proti propadu materiálu. 

 
Pod takto postaveným závěsným konzolovým lešením FOX 

se nemusí umístit zákaz průchodu. Veřejné prostranství zůsta-
lo bez omezení a zcela průchodné! Zároveň, se v maximální 
míře splnily veškeré bezpečnostní požadavky.  
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PERI,	spol.	s	r.o.,	Průmyslová 392, 252 42 Jesenice u Prahy Autor : Lenka Šebková 
tel.: 222 359 311, 222 359 315 Fotografie : Archiv firmy
www.peri.cz, e-mail: info@peri.cz

PERI,	spol.	s	r.o.,	jako	dodavatel	bednění	a	lešení,	dostává	stále	čas-
těji	poptávky	od	pořadatelů	různých	 sportovních,	kulturních	a	 ji-
ných	akcí	pořádaných	pro	veřejnost.	

Díky univerzálnosti systému PERI UP Rosett se v posled-
ních letech podařilo velmi úspěšně zrealizovat mnoho tako-
vých projektů. Představujeme Vám zde některé z nich: lávky 
pro chodce, tribuny, konstrukce pro LED obrazovky a jinou 
techniku a speciální atypické konstrukce.
FIAT	TRIPLE	X	–	Praha

Večer plný adrenalinu se konal 1. 10. 2012 na stadionu Mar-
kéta v Praze. Vrcholem tohoto představení se skákajícími mo-
torkami byl pokus o světový rekord ve skoku automobilu na 
dvacet metrů vysokou věž.

Konstrukce, o půdorysu 44 x 14 m a výšce 19,5 m, s ploši-
nou a rampami ze systému lešení PERI UP Rosett, nesla vrch-
ní část tvořenou prvky ze sortimentu bednění, např. ocelovými 
závorami SRU, nosníky GT 24 a překližkou. 

Projekt i statický posudek byl zpracován technickým oddě-
lením firmy PERI, přičemž nejnáročnějším požadavkem bylo 

zajistit stabilitu konstrukce při velkém dynamickém zatížení. 
Návrh výrazně komplikovala skutečnost, že celá konstrukce 
vážící 98 tun musela být postavena na nezpevněném podloží. 
Show byla velkolepá a konstrukce lešení splnila všechna oče-
kávání. Diváci si určitě přišli na své i přesto, že pokus bohužel 
nebyl úspěšný.  
Mistrovství	světa	v	Biatlonu	2013	-		Nové	Město	na	Moravě

V únoru letošního roku proběhl v Novém Městě na Moravě 
velmi dobře zorganizovaný a i pro Českou republiku sportov-
ně úspěšný světový šampionát v biatlonu. Firma PERI se na 

tomto projektu podílela stavbou mobilní tribuny pro 7 500 di-
váků ze systému lešení PERI UP Rosett.  

Zakázka měla specifické zadání: konstrukce musela výško-
vě kopírovat stávající stacionární betonovou tribunu vysokou 
16 m a zároveň měla v půdorysu opisovat 90stupňový oblouk. 
Celý projekt a také samotnou stavbu výrazně komplikoval 
i další požadavek – vytvoření přístupového a únikového kori-

doru přímo v tribuně. Celková hmotnost materiálu použitého 
ke stavbě tribuny byla 185 tun.  

Celkovou zakázku doplňovaly další konstrukce rozmístě-

PERI	a	sportovní	akce
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né po celém areálu, např. přístupová schodiště a lávky přes 
běžecké tratě v lese i na stadionu, několik plošin pro diváky 
podél tratě, plošiny pro televizní kamery České televize a plo-
šiny pro zázemí jednotlivých televizních štábů.  

Nelze opomenout konstrukce pro výsledkové LED obra-
zovky v prostoru stadionu a informační tabule na trati, z nichž 
největší měřila 8 x 16 m.
ZLATÁ	TRETRA	2013	-	Ostrava

V červnu letošního roku se konal tradiční atletický meeting 
Zlatá Tretra. Protože stávající tribuna nemohla pojmout oče-
kávaný počet diváků, bylo nutné vytvořit mobilní tribunu pro 
7000 diváků. 

S pomocí systémů lešení PERI UP Rosett a Rosett PUBLIC 
byla v obloucích stadionu navržena tribuna se zadními vstupy. 
Dle požadavku investora bylo provedeno rozdělení do jednot-
livých sektorů. 

 Ze systému PERI UP Rosett byly následně montovány také 
konstrukce pro informační LED obrazovky o ploše 6 x 10 m. 
V průběhu pouhých 10 dnů, které jsme potřebovali k přípravě 
celé akce, sem bylo navezeno a smontováno 133 tun materiálu 
pro tribuny a 24 tun pro obrazovky.
PRAŽSKÉ	QUADRIENALLE	2011

Poslední ukázkou variability systémů lešení PERI je kon-
strukce, která byla postavena pro Pražské Quadrienalle 2011. 
12. ročník této multikulturní akce konané v Praze navštívilo 
přes 50 000 návštěvníků z téměř 80 zemí. 

Součástí PQ 2011 byl i nápis TEARS OF STALIN - Stali-
novy slzy - umístěný na konstrukci z lešení PERI UP Rosett 

stojící na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné. Jedna-
lo se o součást projektu režisérky a umělecké šéfky vídeňské 
skupiny Theatrecombinat Claudie Bosse, který nazvala Explo-
ze ticha. 

Nápis nainstalovaný před kyvadlem bylo možné spatřit jak 
z Malé Strany, tak i ze Starého Města. Sestavené lešení vážící 
28 tun o půdorysném rozměru 54 x 12 m a s výškou 18 m dále 
sloužilo k předvádění různých kreací a projekci. 
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	„Odborný	specializační	kurz	dělník-lešenář	se	specializací	pro	oblasti	specifik	v	
chemickém	průmyslu“	uskutečněný	v	rámci	projektu	„Vzdělávejte	se	pro	růst	
v	Ústeckém	kraji!“,	reg.	č.	CZ.1.04/1.1.00/82.00012.

V době od 5. února do 21. května 2013 probíhal ve společnosti 
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. specializovaný technic-
ký vzdělávací program, který byl určen k přípravě stávajících 
zaměstnanců společnosti Bilfinger Industrial Services Czech 
s.r.o. zařazených v dělnických profesích na pozici dělník – le-
šenář zajišťujících montáž, demontáž a přestavbu lešeňových 
konstrukcí zejména v  chemickém a zpracovatelském průmys-
lu. Po odborné stránce toto školení zajišťovala firma PKL ser-
vis s.r.o.

Cílem bylo zlepšit relevantní dovednosti zaměstnanců v obo-
ru DSK zejména v chemicko-technologických provozech 
UNIPETROL	RPA.
Přínosem vzdělávací aktivity pro její absolventy je rozšíření 

znalostí současného stavu legislativy, vybraných předpisů bez-
pečnosti práce souvisejících se stavbou dočasných stavebních 
konstrukcí, jejich montáží, demontáží a přestavbou a ucelený 
přehled o českých technických normách pro DSK. Vzdělávání, 
vzhledem k svému rozsahu umožnilo rozšíření všeobecných, 
odborných a manuálních dovedností potřebných k vykonává-
ní výše uvedených profesí.

Při teoretické části bylo využíváno moderních metod výuky 
pomocí didaktických pomůcek a moderní techniky (odborné 
učebny, dataprojektor, PC, audiovizuální materiály atp.). Při 
výuce se kladl zvláštní důraz na provázanost teoretické a prak-
tické části výuky.

Výrazným pozitivem je ta skutečnost, že praktická část pro-
bíhala přímo ve výrobních chemicko-technologických provo-
zech, což zvyšuje flexibilitu absolventů. 

Absolvování tohoto kurzu jednoznačně zvýšilo odbor-
né kompetence posluchačů na trhu práce. Nezanedbatelným 
faktem je, že byla zajištěna odborná poradenská činnost pro 
každého účastníka po celou dobu konání kurzu. Stávající spo-
lupráce mezi společnostmi Bilfinger Industrial Services Czech 
s.r.o. a PKL servis s.r.o. vytváří prostor pro pokračování této 
poradenské činnosti. 

Výrazným pozitivem je ta skutečnost, že praktická část pro-
bíhala přímo ve výrobních chemicko-technologických provo-
zech, což zvyšuje flexibilitu absolventů. 

Kurz absolvovalo 27 zaměstnanců firmy Bilfinger, kteří byli 
rozděleni do třech skupin. Výuka probíhala pro každou skupi-
nu 2 x týdně v celkovém v rozsahu 125 hodin teoretické a 125 
hodin praktické části.

Ve dnech 23. – 25. 4. 2013 proběhla teoretická část pro 
jednotlivé skupiny netradičně ve skladovacích prostorách za-
městnavatele. Vedle lektora se do výuky a praktických ukázek, 
zapojil zástupce firmy Vertikal Trade s.r.o. se sídlem v Jablon-
ci nad Nisou, pan Dušan Franzke (odborně způsobilá osoba 
v prevenci rizik a instruktor prací ve výškách). Náplní výuky 
byla bezpečnost při montáži a demontáži lešení se zaměřením 
na ochranu pracovníků proti pádu.

Úvodní dvouhodinovka každého dne byla věnována teo-
retické přípravě, zejména pak použití osobních ochranných 
prostředků proti pádu pro výše zmíněné činnosti s ukázkou 
konkrétních typů produktů. Součástí teorie bylo zopakování 
základních bodů vyplývajících z NV 362/2005 Sb. zejména 

pak rizika spojená s použitím systému zachycení pádu pra-
covníka. Důraz byl kladen na bezpečnou výšku pro zachycení 
pádu pracovníka s možnostmi výběru vhodných typů OOP. 
Dále pak nebezpečí rázové síly při zachycení padajícího pra-

covníka s upozorněním na nutnost použití takových prostřed-
ků, které tuto sílu ztlumí (tlumiče pádu, dynamické spojovací 
prostředky) včetně jejich správného použití.  Závěr této části 
byl zaměřen na údržbu, skladování a čištění osobních ochran-
ných prostředků proti pádu.

 
Zbývající část dne byla zaměřena na praktické používání 

osobních ochranných prostředků proti pádu v reálném pra-

Vzdělávání	lešenářů

PKL	servis	s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek 
tel.: 720 203 495 Fotografie : Archiv autora
www.pklservis.cz, e-mail: zdenek@pklservis.cz
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covním prostředí, tedy při montáži a demontáži 
lešení. 

Před zahájením prací bylo účastníkům předve-
deno, jak má být správně oblečen zachycovací 
postroj a přilba. U přileb se vyskytnul problém 
chybějícího dostatečně pevného podbradního 
pásku proti ztrátě přilby při pádu. 

 Poté následovala ukázka vybraných ochran-
ných prostředků proti pádu v praxi. Jednalo se 
například o samo navíjecí zachycovače pádu, kde 
byl představen model, který lze připojit do kotví-
cího bodu u nohou, tedy v pádovém faktoru 2.

Zástupce firmy Vertikal Trade s.r.o. ukázal 
možnosti využití pohyblivého zachycovače pádu 
na poddajném zajišťovacím vedení pro zajištění 
na fasádním lešení.

Předveden byl způsob zkracování spojovací-
ho prostředku s tlumičem pádu s upozorněním, 

že při zkrácení musí zůstat aktivní tlumič pádu. Zkracování 

spojovacího prostředku je použitelné v případě, 
kdy pracovník není v dostatečné výšce pro bez-
pečné zachycení pádu. Tato problematická situace 
nastává zejména při práci v úrovni prvního patra 
dočasné stavební konstrukce. U fasádního typu 
lešení je nejvhodnější mobilní zábradlí, které si 
všichni posluchači vyzkoušeli.

 
U modulového lešení pro zajištění v „nízkých“ 

výškách lze použít dynamického spojovacího pro-
středku s identifikací zachycení pádu. Jeho použi-
tí je možné pouze do pádového faktoru 1. Jedná se 
o situaci, kdy spojovací prostředek je připojen ke 
konstrukci nejníže v úrovni připojení k postroji. 

Po prezentaci OOP se účastnící kurzu „vrhli“ do montáže 
fasádního a prostorového lešení, při použití osobních ochran-
ných prostředků. Pracovníci měli možnost si v praxi vyzkoušet 
prezentované prostředky vč. přileb. U fasádního typu lešení si 
také vyzkoušeli práci s mobilním typem zábradlí.    Naše role 
v této části školení byla dohlížet na správné používání OOP 
a obecně na bezpečné návyky zajištění při práci ve výškách.

 Veškeré akce byly prováděny na rámovém fasádním lešení 

a na modulovém prostorovém lešení, které bylo montováno 
dle výkresové dokumentace zpracované lektorem.  

Při montáži prostorového lešení si posluchači kurzu vyzkou-
šeli montáž a demontáž přemostění bez použití příhradových 
nosníků (varianta, kdy je vzpěra v tlaku). Dále montáž a de-
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montáž vysunutí (varianta, kdy je vzpěra v tahu) a použití ty-
pizovaných dílců lešení 0,73m pro vysunuté části konstrukce.

V závěru každého dne byla předvedena evakuace zachyce-
ného pracovníka pomocí evakuační sady. Jednalo se o způsob 
záchrany odříznutím a společným slaněním s postiženým pra-
covníkem a ukázka spuštění pracovníka pomocí lana uchyce-
ného přes dvě smyčky okolo podélníku lešeňové konstrukce.

 Posledním bodem programu bylo závěrečné zhodnocení 
a diskuze s Dušanem Franzke, přítomnými techniky zaměst-
navatele, lektory a hosty (Ing.Svatopluk Vlasák – ČMKL, Ing 
Marie Bukovská – VÚBP). V diskuzi posluchači ocenili ze-
jména možnost použití dynamického spojovacího prostředku, 
využití samo navíjecího zachycovače pádu, který lze připojit 
do kotvícího bodu u nohou, tedy v pádovém faktoru 2 a kva-
litních přileb s vhodným podbradním páskem. 

V průběhu celého kurzu posluchači zpracovávali pět kon-
trolních písemných testů, které byly zaměřeny na předchozí 
probíranou učební látku. Tyto testy, které byly okamžitě vy-
hodnocovány, ukázaly na témata, ke kterým se bylo nutné vrá-
tit. 

Závěrečná zkouška, která se konala dne 21. 05. 2013, se 

skládala z písemného testu. Po úspěšných zkouškách byla vy-
stavena a předána „Osvědčení o absolvování kurzu“.  Závě-
rečné zkoušky úspěšně složilo všech 27 účastníků. 

Neustále se setkáváme s mezerami v české legislativě v ob-
lasti vzdělávání lešenářů. Firma	Bilfinger	Industrial	Services	
Czech	s.r.o. ukázala cestu jak tyto mezery zacelit.

Pracovníci, kteří absolvovali vzdělávací program, si mohli 
vyzkoušet získané vědomosti v praxi při pravidelné odstávce 
provozních jednotek POX a NH3, kde bylo postaveno několik 
zdařilých konstrukcí. 
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1.		 Aplikace	požadavků	technické	dokumentace.
Technickou dokumentaci můžeme získat od výrobce, popř. 

dovozce příslušného typu lešení. Zde doporučuji sledovat in-
ternetové stránky, kde můžeme získat v elektronické formě 
řadu podkladů, popř. objednat některé podklady písemné. Té-
měř nikdy však nezískáme základní výpočty lešení. I podkla-
dy, které získáme, budou většinou v němčině popř. angličtině, 
ale s tím si jistě poradíte.  

Důležitý je především přístup výrobců a jejich zástupců 
k jejich zákazníkům a jejich technická pomoc v atypických 
případech. Velmi těžko si však poradí zákazník, který si pořídí 
lešení CZ 70, lešení CZ 73, lešení CZ 65, nebo lešení CZ B70. 

I s nabídkou takových typů se lze na našem trhu setkat! 
Lešení se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, bez-

pečnost pracovníků, komunální bezpečnost a ekonomické 
využití. Konstrukce každého lešení musí být technicky doku-
mentována. Technická dokumentace musí být podle charak-
teru konstrukce zpracována v takovém rozsahu a do takové 
hloubky, aby spolehlivě:
a) prokázala požadované vlastnosti konstrukce lešení po 

stránce statické, funkční a pracovní bezpečnosti
b) umožnila bezpečné provedení konstrukce lešení (mon-

táž, demontáž, přemísťování, popř. výrobu) a bezpečné 
používání a údržbu lešení.

Pokud konstrukční uspořádání i ostatní potřebné technické 
údaje lešení zcela jasně (popis, výkres apod.) vyplývají z tech-
nických norem, typových nebo obdobných výrobních podkla-
dů, považují se tyto podklady za dokumentaci. Jako typový 
podklad je možno použít i soubor výkresově a výpočtově do-
kumentovaných dílčích částí konstrukce.

Stavební lešení patří ke konstrukcím, které se ze statického 
a konstrukčního hlediska vymykají běžným kriteriím. Jde ve 

Technická	dokumentace	lešení

Českomoravská	komora	lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7  Autor : Ing. Svatopluk Vlasák 
tel./fax: 233 378 351; tel.: 728 029 678 Fotografie :   Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: svatopluk.vlasak@gmail.com 

Stavební	 lešení	patří	ke	konstrukcím,	které	 se	ze	 statického	a	konstrukčního	
hlediska	vymykají	běžným	kriteriím.	Jde	ve	většině	případů	o	konstrukce	sta-
ticky	neurčité.	Proto	nelze	připustit,	aby	se	lešení	stavěla	živelně	bez	technické	
dokumentace.
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většině případů o konstrukce staticky neurčité, neobvykle na-
máhané, montované ze subtilních tenkostěnných prvků o malé 
příčné tuhosti, jejichž statické parametry jsou v konstrukci le-
šení maximálně využity.

Proto nelze připustit, aby se lešení stavěla živelně bez tech-
nické dokumentace. Ani velmi kvalifikovaný lešenář nemůže 
u nestandardního lešení objektivně posoudit konstrukci z hle-
diska statické bezpečnosti bez technických podkladů.

Co lze považovat za dostatečnou technickou dokumentaci 
ve smyslu normy? Především je to rozhodně individuální pro-
jekt. Ten se však vyžaduje jen v případech, kdy na navrhova-
nou konstrukci dosud žádná dokumentace, podle níž by bylo 

možné lešení postavit, neexistuje. Individuální projekt není 
potřeba u lešení opakovaně stavěných na základě typového 
projektu (ať už zpracovaného provádějící organizací nebo do-
danou výrobcem). 

Například dílcová fasádní lešení mají zpravidla zpracovánu 
typovou dokumentaci do výšky 24 m. Pro větší výšky už mají 
být lešení staticky posouzena. To platí i ve všech případech, 
kdy provedení konstrukce je jiné než v podkladech, které mám 
k dispozici. 

ČSN 73 8101 uvádí i možnost využít jako typový podklad 
soubor výkresově a výpočtově dokumentovaných dílčích částí 
konstrukce, což umožňuje splnit požadavek technické doku-
mentace i při náhlých haváriích, kdy není čas na zpracování 
komplexní dokumentace. Tento způsob však vyžaduje vyso-
kou kvalifikaci lešenářů, kteří musí být předem s dokumentací 
důkladně seznámeni. 

Pro projektanta lešení je důležité, aby při zadání dostal co 
nejúplnější údaje o požadovaném lešení:
• vstupní seznámení s místem stavby (prohlídkou na místě, 

fotodokumentací, výkresovou dokumentací);
• požadované rozměry (půdorysné, výškové);
• konkrétní typ lešení (trubkové, rámové typu …, modulo-

vé typu …);
• požadované zatížení (na m2, u fasádního standardně 100% 

v jedné a 50% v další úrovni nebo jinak, u prostorového 
v jedné úrovni nebo jinak);

• zda lešení bude nezakryté nebo zakryté sítí event. plachtou.

Seznámením s místem stavby, popř. dokumentací se získají 
další důležité údaje pro návrh:
• zeměpisná poloha a profil terénu (důležité pro posouzení 

zatížení větrem) a stav terénu popř. místa založení
• typ stavby (otevřená či uzavřená fasáda)
• členitost stavby a možnosti kotvení

Při návrhu se vychází z toho, že montáž, používání, případ-
né úpravy a demontáž budou v souladu s připraveným projek-
tem (výkresy, technické podmínky a další pokyny), a že bude 
zajištěna údržba lešeňové konstrukce, včetně jejího kotvení 
a založení v rozsahu požadavků návrhu. 

Musí být ověřena schopnost podkladu přenést zatížení vy-
počítané v návrhu. Pokud je předpokládáno, že příčnou oporu 
zajistí objekt, musí být ověřena jak konstrukční spolehlivost 
objektu, tak i upevnění kotev. To platí samozřejmě i pro typo-
vá provedení.
2.	 Zpracování	doplňků	technické	dokumentace.

Technická dokumentace jednotlivých výrobců je uživate-
lům dostupná v různém rozsahu. Ale i v případě, že výrobci 
poskytují relativně hodně dokumentace, vyskytnou se v praxi 
případy, které musíme řešit. Případy, kdy se přesahuje max. 
výška typového výpočtu (12 pater) je ve velkých městech 
i v průmyslu hodně, často však se staví bez požadovaného 
posouzení a většinou se nic nestane. Je to způsobeno řadou 
faktorů, především rezervou danou součiniteli zatížení a ne-
využíváním proměnného zatížení.
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Horší je situace, kdy některé dílce v konstrukci lešení jsou 
přetíženy a hrozí havárie konstrukce. 
3.	 Specifikace	zatížení

Základním předpokladem pro správný návrh, výpočet a di-
menzování konstrukcí lešení je co nejobjektivnější stanovení 
všech zatěžovacích účinků. Musí je znát především projek-
tant-statik, aby konstrukci správně spočítal a nadimenzoval. 
V tom jsme se snažili v rámci Českomoravské komory leše-
nářů pomoci organizováním seminářů pro navrhování dočas-
ných stavebních konstrukcí. Stejně dobře musí být o zatížení 
informováni ti, kteří konstrukci realizují a používají. Protože 
v tom jsou v praxi ještě velké rezervy, chtěl bych se na tuto 
oblast zaměřit ve svém příspěvku.

Nejvíc problémů je v praxi s chápáním různých názvů zatí-
žení a s tím související jejich používání a porozumění. K tomu 
dokonce přispívají některé technické podklady, ať už normové 
nebo zpracované výrobci.

V ČSN EN 12811-1 „Dočasné stavební konstrukce – Část 
1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh“ 
a ČSN EN 12810-1,2 je předepsán postup výpočtu v souladu 
s Eurokódy.

Koncepce vychází z metody navrhování podle mezních sta-
vů, která se v ČR používá již od 70.let minulého století.
Mezní	stavy	se	dělí	na:
• mezní stav únosnosti;
• mezní stav použitelnosti.

V mezním stavu únosnosti návrhová hodnota účinku zatí-
žení, to jest návrhová hodnota vnitřní síly nebo momentu Ed, 
nesmí překročit návrhovou hodnotu příslušné odolnosti, Rd :

Ed    Rd
Návrhová hodnota Ed účinku zatížení se spočítá z charakte-

ristických hodnot zatížení uvedených v ČSN EN 12811-1 vy-
násobením příslušným dílčím součinitelem spolehlivosti       .

Pro výpočet návrhových hodnot únosnosti dílců z oceli nebo 
hliníku se dílčí součinitel spolehlivosti   uvažuje roven 1,1. 
Pro dílce z jiných materiálů se dílčí součinitel spolehlivosti
převezme z příslušných norem, pro dřevo      =1,3.
Uvažují se tři základní druhy zatížení:
a) Stálá zatížení; mezi ně patří vlastní hmotnost lešeňové 

konstrukce, včetně všech součástí, jako jsou podlahy, 
ohrazení, záchytné stříšky a další ochranné konstrukce 
včetně doplňkových konstrukcí. Tato zatížení nezahrnují 
zatížení vznikající seskokem nebo pádem osob z výšky 
na podlahovou plochu nebo na ochranu volného okraje.

b) Proměnná (dříve nahodilá) zatížení; mezi ně patří provoz-
ní zatížení (zatížení na pracovní ploše, zatížení ochrany 
volného okraje) zatížení větrem, zatížení sněhem a ná-
mrazou.

c) Mimořádné zatížení; jediné mimořádné zatížení uvažo-
vané v ČSN EN 12811-1 je zatížení silou 1,25 kN na 
všechny horní a střední tyče zábradlí.

U pracovních lešení se při stanovení dynamického nahodilé-
ho zatížení berou v úvahu dynamické účinky vertikální dopra-
vy zavedením dynamického součinitele   =1,2 a horizontální 
dopravy zavedením dynamického součinitele     = 1,1.

Charakteristické hodnoty únosností musí být vypočteny 
z charakteristických hodnot mechanických vlastností (napří-
klad meze kluzu fy,k), které jsou uvedeny v EN 12811-2 nebo 
mohou být vzaty z příslušných materiálových a návrhových 
norem.

Dílčí součinitele spolehlivosti pro síly    uvádí ČSN EN 
12811-1 s tím, že pokud není uvedeno jinak, musí být dílčí 
součinitele spolehlivosti uvažovány takto:
Mezní	stav	únosnosti:
•    = 1,5 pro všechna stálá a nahodilá zatížení

•     = 1,0 pro mimořádná zatížení
Součiniteli pro mezní stav únosnosti je poprvé požadována 

větší bezpečnost dočasných stavebních konstrukcí než trva-
lých staveb. Proto při zavádění této normy do ČSN byla na 
základě formulace „pokud není uvedeno jinak“ doplněna ná-
rodní poznámka: „Pro navrhování konstrukcí lze použít ČSN 
EN 1991-1-1“, která umožňuje posoudit dočasnou stavební 
konstrukci stejně jako trvalou stavbu, tedy pro stálá zatížení    

      = 1,35.
Návrhové	hodnoty	zatížení	Fd	se	určí	ze	vztahu:

Fd =       Fk
Indexy d značí návrhovou hodnotu a indexy k značí charakte-

ristickou hodnotu. Pro mezní stav použitelnosti platí:       = 1,0 
V mezním stavu použitelnosti návrhová hodnota účinku 

zatížení, uvedená v kritériu použitelnosti, nesmí přesáhnout 
mezní návrhovou hodnotu příslušného kritéria použitelnosti 
Cd. Toto platí například pro průhyb:

Ed    Cd
Musí být ověřeno, že požadavky na průhyby uvedené v ČSN 

EN 12811-1 jsou splněny.
Přes požadavek způsobu výpočtu metodou mezních stavů, je 

i dnes k dispozicí (zejména ze západní Evropy) řada výpočtů 
zpracovaných podle metody dovolených namáhání.

Pro tuto metodu se vychází z meze pevnosti materiálu, čili 

z napětí při kterém dojde k porušení soudržnosti materiálu. 
Hodnota pevnosti   p, vyjádřená v jednotkách napětí (dnes 
v MPa, dříve v kg/cm2 nebo kg/mm2) se zjišťuje pro různé 
materiály praktickými zkouškami. Závisí nejen na materiálu, 
jeho složení a způsobu zatížení, ale i na tvaru průřezu popř. 
jakosti povrchu. Tyto údaje jsou v materiálových normách, 
certifikátech výrobců apod.

Pevnostní výpočet pak požaduje, aby napětí v příslušném 
dílci nepřekročilo jistou hodnotu ležící v pružné oblasti. Toto 
tzv. dovolené napětí se udává zlomkem meze pevnosti, neboť 
zákonu úměrnosti většina látek ani nevyhovuje, a vyhovuje-li, 
je toto zjištění meze úměrnosti obtížné a zdlouhavé.

Číslo udávající kolikátý díl meze pevnosti se připouští nebo 
dovoluje, nazývá se míra nebo součinitel bezpečnosti. Je to 
číslo nepojmenované a označovalo se písmenem k. Dovolené 
napětí se pak označovalo    d,    dov, v německých podkladech

zul.
Volba míry bezpečnosti se řídila nejen materiálem a jeho 
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vlastnostmi, ale i druhem namáhání, dobou trvání konstrukce 
(stálá nebo dočasná) a také tím, jak často a jak dlouho zatíže-
ní působí. Zatěžující síla může být statická nebo dynamická, 
může měnit velikost i smysl. Podle toho se zvolil součinitel 
bezpečnosti např. pro ocel k=3 až 6, pro dřevo k=6 až

12. Pro lešenářské trubky z oceli 11343 to bylo v bývalé 
ČSN 73 8117   dov =1400 kg/cm2 (140 MPa). Tomu odpoví-
dá k=2,42. Pro bezešvé trubky průměru 48,25 mm s tloušťkou 
stěny 3,5 mm uváděli němečtí výrobci dovolené namáhání 
1925 kg/cm2 (192,5 MPa) při pevnosti materiálu 55-65 kg/
mm2, což je k=2,8 až 3,3. K předešlému ještě dodávám, že 
u lešenářských konstrukcí byla hodnota až o 40% vyšší než 
u trvalých, u dřevěných dočasných konstrukcí o 20% více. 
U konstrukcí vystavených střídavým vlivům vody a vzduchu 
o 30% méně.

Z výše uvedeného je patrné, že výsledky výpočtů podle obou 
metod lze jen těžko srovnávat.

Závěrem je nutné konstatovat, že i v současných údajích 
technických norem není jednoduché se vždy orientovat. Úplně 
vždy neplatí, že charakteristická hodnota zatížení je hodnotou 
provozní.

Národní norma ČSN 73 8101:2005 uvádí v čl. 5.3.1:
„Návrhové hodnoty únosnosti sestav a součástí u nichž se 

vychází z hodnot získaných při zkouškách se stanoví ze vzor-
ce

Fd = 0,6 Ft
kde Fd je  návrhová hodnota únosnosti;
       Ft je zkušební zatížení, při kterém ještě nedojde k poru-

šení funkce zkoušených součástí“.
ČSN EN 12811-1 v normativní příloze C uvádí jako charak-

teristické hodnoty únosnosti spojek shodná čísla jako později 
vydaná ČSN EN 74-1 má hodnoty zkušební. Zde bude nutná 
oprava v ČSN EN 12811-1.

Poněkud složitější je pochopení únosnosti podpěrných oce-
lových stojek v ČSN EN 1065, která uvádí jmenovité cha-
rakteristické únosnosti, což jsou zkušební nebo vypočítané 
hodnoty. Když je vydělíme součinitelem 1,70, dostaneme pro-
vozní hodnotu zatížení. 

Např. pro třídu stojek D:
Ry,k = 34 kN, můžeme stojku zatížit 20 kN
Pro třídu stojek E:
Iy,k = 51 kN, můžeme stojku zatížit 30 kN
Pak také návody výrobců mohou vyvolat některé otázky. 

Například kotevní síly jsou v návodech zpravidla uváděny 
bez bližšího upřesnění v charakteristických, v tomto případě 
provozních hodnotách. Na jakou hodnotu tedy musíme kotvy 
zkoušet?

ČSN 73 8101:2005 uvádí v čl. 5.4.5:
„Konstrukce kotev a kotvení lešení musí při zkoušce přenést 

osovou tahovou sílu udanou v technické dokumentaci (návo-
du na montáž popř. statickém výpočtu) příslušného lešeňové-
ho systému. Kotvení a kotvy se zkouší zkušebním zatížením 
rovným alespoň 1,2 násobku návrhového zatížení.“

Pokud máme výše uvedenou hodnotu v montážním návodu, 
musíme ji vynásobit dílčím součinitelem zatížení pro zatížení 
proměnná      = 1,5 a ještě 1,2 (+20%), čímž dostaneme hod-
notu na zkoušečce.

Zatížení se dnes musí posuzovat podle Eurokódů, kte-
rými byla postupně nahrazena ČSN 73 0035 (zrušena 
k 30.4.2010). 

Konstrukce lešení jako celek se zpravidla navrhuje na rov-
noměrné zatížení, přičemž jednotlivé konstrukční součásti 
vystavené soustředěnému zatížení (např. podlahy, zábradlí) se 
dimenzují na zatížení osamělými silami v poloze a seskupení 
podle jejich možného působení.

Návrh podle rovnoměrného zatížení nevylučuje nutnost pro-
šetřit celou nosnou konstrukci nebo její část na soustředěná 
a jiná lokální zatížení, lze-li taková zatížení na některém místě 
konstrukce předpokládat (např. zatížení vertikální dopravou, 
zatížení skladovaným materiálem).

Ve výjimečných případech, kde je nepraktické přijmout jed-
nu z tříd zatížení nebo z činností vyplývá vyšší zatížení, mo-
hou být po rozboru předpokládaného použití pracovního leše-
ní přijaty odlišné parametry. Je potřeba vzít v úvahu skutečně 
prováděné aktivity.

Některé	takové	uvažované	příklady	jsou:
a) vlastní hmotnost všech zařízení a materiálů uložených na 

pracovní ploše,
b) dynamické účinky od materiálů, které jsou na pracovní 

plochu ukládány strojně a
c) zatížení od ručně manipulovaných zařízení, jako napří-

klad kolečka.
Zatížení	ochrany	volného	okraje
Svislé zatížení směrem dolů 

Všechny horní a střední tyče zábradlí, nezávisle na způsobu 
jejich uložení, musí přenést osamělé zatížení 1,25 kN. Toto 
platí i pro všechny ostatní dílce ochrany volného okraje, kte-
ré nahrazují horní a střední tyče zábradlí, jako například kon-
strukce z pletiva s otvory o šířce větší než 50 mm.

Toto zatížení musí být uvažováno jako mimořádné a musí 
působit v nejnepříznivějším místě směrem dolů uvnitř pásma 
± 10° od svislice. 
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Vodorovné	zatížení
Všechny dílce ochrany volného okraje, s výjimkou zaráž-

ky u podlahy, musí být navrženy tak, aby přenesly vodorovné 
osamělé zatížení 0,3 kN, působící v libovolném nejnepřízni-
vějším místě. Toto zatížení může být rozloženo na ploše ma-
ximálně 300 mm x 300 mm, například pokud působí na kon-
strukci z pletiva. Pro zarážku u podlahy je vodorovné osamělé 
zatížení 0,15 kN.
Svislé	zatížení	směrem	nahoru

Upevnění dílců ochrany volného okraje, s výjimkou zarážky 
u podlahy, se musí ověřit osamělým zatížením 0,3 kN působí-
cím svisle nahoru v nejnepříznivějším místě.
Zatížení	sněhem	a	námrazou

V národních předpisech může být požadováno zahrnutí zatí-
žení sněhem a námrazou na pracovní lešení. Zatížení sněhem 
a námrazou se počítá v souladu s ČSN 738101 pouze u ne-
zakrytých venkovních lešení pro zimní období (od 1.11. do 
31.3.). Toto ustanovení se netýká lešení pracovních, pokud je 
zajištěno odstraňování sněhu.
Kombinace	zatížení
Podmínky za provozu
1. Vlastní hmotnost lešení;
2. Rovnoměrně rozložené provozní zatížení q1 odpovídají-

cí třídě pracovního lešení působící na pracovní plochu 
v nejnepříznivěji zaklopené úrovni a 50 % výše uvedené-
ho zatížení musí působit na pracovní plochu v další horní 
nebo dolní úrovni, jestliže má pracovní lešení více než 
jednu zaklopenou úroveň;

3. Pracovní zatížení větrem 0,2 kN/m2 nebo vodorovné pra-
covní zatížení (min. 0,3 kN/pole).

Podmínky	mimo	provoz
1. Vlastní hmotnost lešení
2. Procento rovnoměrně rozloženého zatížení q1, působící 

na nejnepříznivěji zaklopené úrovni. Hodnota závisí na 
třídě zatížení:

o třída 1: 0 % (žádné provozní zatížení na pracovní ploše);
o třída 2 a 3: 25 % (představuje materiál skladovaný na pra-

covní ploše);
o třída 4, 5 a 6 50 % (představuje materiál skladovaný na 

pracovní ploše).
3. Maximální zatížení větrem

Průhyby
Pružný průhyb podlahového dílce

Při působení soustředěného zatížení 1,5 kN (u tříd 2 a3), 
resp. 3,0 kN (u tříd 4 až 6), nesmí pružný průhyb žádného 
podlahového dílce přesáhnout 1/100 jeho rozpětí. Zároveň při 
působení příslušného soustředěného zatížení nesmí rozdíl prů-
hybu mezi sousedícím zatíženým a nezatíženým podlahovým 
dílcem překročit 25 mm.
Pružný	průhyb	ochrany	volného	okraje

U všech horních a středních tyčí zábradlí a zarážek u podla-
hy, nezávisle na jejich rozpětí, nesmí jejich pružný průhyb při 
působení vodorovného zatížení 0,3 kN (u zarážky 0,15 kN) 
překročit 35 mm.
Průhyb	konstrukce	z	pletiva

Při působení vodorovného zatížení 0,3 kN se nesmí síť ple-
tiva prohnout o víc než 100 mm vzhledem k bodům upevnění. 
Pokud je konstrukce z pletiva kombinována se zábradelní tyčí, 
musí být kromě toho splněny i požadavky na zábradelní tyč.

 
Pokud při Vašem výpočtu nebudete dodržovat zde uvedené 

zásady je možně, že Vámi počítanou konstrukci stihne stejný 
osud, jaký potkal konstrukce na ilustračních obrázcích, které 
doprovází celý článek.
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Pětatřicetiletý	podnikatel	Jiří	Dvořák	vlastní	lešenářskou	firmu,	která	se	specializuje	
na	kompletní	lešenářské	služby	v	Královehradeckém	kraji.	

Když	přišla	krize,	hledal	(možná	stejně	jako	vy)	způsob,	jak	
snížit	náklady	a	uživit	firmu	ve	složité	době.	Přečtěte	si	roz-
hovor,	ve	kterém	můžete	najít	i	užitečné	tipy	pro	vaše	pod-
nikání.	

Povězte	nám	něco	o	Vaší	firmě.	Kde	sídlíte,	kolik	máte	za-
městnanců?

Sídlíme v Hradci. Dřív jsme působili jen regionálně, ale 
dnes to není snadné. Firmy šetří a tak za zakázkami vyjíždíme 
i mimo region. Aktuálně zaměstnávám devět lidí a s firmou mi 
pomáhá také manželka.

Co	je	nejhorší	na	tom,	být	majitelem	malé	firmy?
To že musíte dělat hodně věcí najednou a někdy je těžké na-

jít optimální poměr mezi podnikáním, a jak já říkám: „úřado-
váním“. To mi dnes zabere asi tak dvě hodiny denně, ale dřív 
to bylo horší. Sedával jsem u počítače klidně celý den a moje 
žena se mnou. Odpovídali jsme na poptávky, dávali dohroma-
dy kalkulace a posílali nabídky. To víte, konkurence je velká, 
a aby firma přežila, museli jsme se otáčet. Jednu dobu jsme 
měli opravdu málo práce. 

Jak	jste	to	řešili?

Asi jako každý, sháněli jsme nové zakázky, kde to jen šlo. 
Na internetu jsme zkusili pár katalogů, ale chodily jen mraky 
mailů a já trávil hodiny tím, že jsem je procházel a třídil. Ze 
stovky poptávek jich byl jen zlomek, který odpovídal zaměře-
ní naší firmy. Těm časům už je naštěstí konec. Mám Axigon.

 
Řekněte	nám	něco	o	Axigonu.	Co	to	je?	

Je to takový portál pro podnikatele, kde je všechno, co po-
třebujete pěkně na jednom místě. Zaregistroval jsem se a mám 
služby katalogu, ale s lepším servisem, než jsem byl zvyklý, 
a k tomu navíc užitečné úspory na všechno možné. Třeba prá-
vě na naftu, energie, mobily a spoustu dalších věcí.  

Kdy	jste	viděl	první	výsledky?

V podstatě okamžitě. Vybral jsem si program Expert, za kte-
rý zaplatím 4 990 Kč ročně. Mám v něm 20% slevu na ochran-
né pomůcky, o korunu levnější naftu, levnější volání a spoustu 
dalších drobných věcí, které ale v součtu pro mě znamenají 
roční úsporu přes 100 000 Kč. 

To	jsou	pěkné	úspory.	Vidíte	na	Axigonu	nějaké	mouchy?

Chvilku mi trvalo, než jsem Axigonu uvěřil. Už jsem byl, asi 
jako každý přehlcen různými nabídkami, kdy se vás snaží ně-
kdo nachytat. Také jsem potřeboval nějaký čas na zorientování 
v nabídkách, abych pochopil, co je pro mě. Nakonec to vyřešil 
jeden telefonát na jejich klientský servis. Když jsem zjistil, že 
poskytuji šedesátidenní záruku na vrácení peněz, řekl jsem si, 
že to zkusím. A jsem rád, že jsem to zkusil. 

Co	na	Axigonu	naopak	oceňujete?

Třeba to, že Axigon neustále sleduje trh, a vyjednává s do-
davateli, abychom my stále měli ty nejlepší ceny. Normálně 
bych tohle všechno dělal já, teď to mám bez práce. A nemusím 
se vázat nějakými minimálními odběry. Axigon má kolem de-
seti tisíc klientů, což mu zjevně dává poměrně silnou vyjedná-
vací pozici u dodavatelů.  

Zmínil	jste,	že	ve	Vašem	oboru	je	velká	konkurence.	Máte	
nějaký	způsob,	jak	se	odlišit	od	konkurence?

Jako malá firma jsme neměli čas, a vlastně ani znalost a pro-
středky na reklamu. Občas jsme zkusili nějaký inzerát v novi-
nách, ale tím to končilo. Dnes inzerujeme přes Axigon. Mají 
tam takový nástroj „Akční nabídka“, kam pravidelně inzeruje-
me např. slevy nebo třeba to, že jsme rozšířili nabídku služeb 
a tak dále. 

Co	byste	poradil	začínajícím	podnikatelům?

Ať používají zdravý rozum a nebojí se zkoušet nové věci. 
 

Co	byste	přál	své	firmě	do	budoucna?

Jednoznačně zdraví. Ať už lidem, tak celkové zdraví firmy. 
Prosperitu, aby vše fungovalo, jak má.

Jsem	podnikatel	ne	„krotitel	nákladů“	a	„hlídač	slev“,	
říká	majitel	lešenářské	firmy	Jiří	Dvořák
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