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EDITORIAL
Vážené čtenářky a čtenáři, kolegové
na prahu roku 2015 se Vám dostává do rukou 9. číslo odborného časopisu LEŠENÁŘ,
který je vydáván Českomoravskou komorou lešenářů.
V předchozích číslech jsem na tomto místě „lameltoval“ 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 10, jehož distribuci předpokládám na červen tohoto roku.
Kam se dere česká ekonomika? Ačkoliv Český statistický úřad ještě nemá k dispozici finální data o vývoji tuzemské ekonomiky ve 4. čtvrtletí loňského roku (na ně si
musíme počkat zhruba do března), již nyní máme dostatek informací k tomu, abychom
definitivně zvolali (dle serveru eceta.cz) – recese je za námi. Potvrzuje to jak samozvaná alfa a omega všech ekonomických statistik - hrubý domácí produkt, tak dílčí ukazatele. Rok 2015 by se měl z pohledu české ekonomiky nést v duchu pokračujícího
ekonomického oživení. Česká národní banka prognózuje meziroční růst o 2,5 %, naprosto totožnou důvěru mají ve vývoj české
ekonomiky analytici ministerstva financí.
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. V čísle 8 jsem vyzdvihl výkony oštěpaře Veselého, skifaře Synka, cyklisty Kreuzigera. Dále jsem připomněl úspěchy
našich biatlonistů či vítězství našich tenistů v Davis Cupu.
V tomto čísle udělám malé shrnutí roku 2014. Tento rok byl ve znamení ZOH v Soči, kde Češi nasbírali skvělých osm medailí.
Zlatou a stříbrnou přivezla domů rychlobruslařka Martina Sáblíková (trať na 5000 a 3000 metrů), další nejcennější kov přidala
snowboardcrossařka Eva Samková. Žně zažili i biatlonisté, kteří získali stříbro ve smíšené štafetě. Další stříbrné medaile získala poté Gabriela Soukalová (hromadný start) a Ondřej Moravec (stíhací závod). V biatlonu zacinkaly i dvě bronzové medaile,
o které se zasloužil Jaroslav Soukup (sprint) a opět Ondřej Moravec (hromadný start). Hokejisté vypadli ve čtvrtfinále a kouč
Hadamčík šel od válu. V červnu se skifaři Ondřej Synek a Miroslava Knapková stali v Bělehradu mistry Evropy ve veslování,
oba obhájili předchozí vítězství. Oštěpařka Barbora Špotáková se po mateřské pauze vrátila triumfem na mítinku Diamantové
ligy v Římě. Na svůj výkon navázala na srpnovém mistrovství Evropy, které vyhrála. Titul získala za hod 64,41m, kterým přehodila druhou Srbku Jelačovou o 20 centimetrů. V červenci tenistka Petra Kvitová vyhrála podruhé v životě slavný Wimbledon,
když ve finále porazila Kanaďanku Bouchardovou 6:3, 6:0. V tichosti bez velké pozornosti médií se Čeští softbalisté se stali
mistry Evropy, na domácí půdě neměli konkurenci. Ve finále zdolali Dánsko jednoznačně 8:0. České tenistky vyhrály Fed Cup.
První hrací den položily základ triumfu Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Kvitová pak druhý den vyhrála i třetí zápas Češek
s Němkami a v napínavém souboji rozhodla. A fotbalová reprezentace? Při lednovém nástupu nového kouče Vrby bylo Česko
osmadvacáté. Nepříliš povedené přípravné zápasy s Norskem, ve Finsku a s Rakouskem ho odsunuly na 36. místo. Od září,
v němž sice ještě podlehli v další přípravě Spojeným státům, už začali fotbalisté stoupat. Vítězství nad Nizozemskem je vrátilo
na osmadvacátou příčku, triumfy v Turecku a Kazachstánu je posunuly o dalších šest míst vzhůru. A po listopadové výhře nad
Islandem, které je poslalo do čela kvalifikační skupiny, se naši fotbalisté posunuli na zatím 17. místo v žebříčku FIFA.
Na pomyslnou sportovní desku cti jsem pro toto číslo vybral tenistku Petru Kvitovou, která se stala Sportovcem roku 2014.
V historicky nejtěsnějším hlasování v anketě Klubu sportovních novinářů wimbledonská vítězka porazila o pouhých 10 bodů
olympijskou šampionku ve snowboardcrossu Evu Samkovou. Ocenění získala podruhé v kariéře po roce 2011.
Na závěr Vám všem přeji nejen příjemné posezení nad stránkami nového čísla časopisu, ale hlavně mnoho úspěchů v profesní
kariéře a osobním životě.
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Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.
Českomoravská komora lešenářů sdružovala k 31. 12. 2014 73 obchodníků, dodavatelů dočasných stavebních konstrukcí a expertů z 11 krajů ČR.
Mezi nosné pilíře činnosti představenstva komory lešenářů
byla ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR snaha o začlenění „Odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce“ 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,
vzdělavatelů a dalších odborníků v oblasti lidských zdrojů v
daném sektoru či odvětví. Působí v oblasti Národní soustavy
povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). NSP
zpracovává 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 odborníků ČMKL. Tato skupina nejprve
zpracovala jednotky 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,
které jsou následně popsány ve dvou dokumentech – v kvalifikačním a hodnotícím standardu. V loňském roce byly dopracovány tyto dokumenty pro Instruktora lešenářské techniky,
Projektanta lešení, Lešenáře a Lešenáře šéfmontéra.
Dalším nosným pilířem činnosti byla příprava pravidelných
kurzů Odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I.stupně, které se v lednu a únoru 2015 konaly nově v
hotelu Slavia.
Představenstvo se v loňském roce sešlo ke svému zasedání
celkem 5x, na kterých jeho členové projednávali záležitosti
týkající se zejména zlepšení činností týkající se propagace
sdružení, obnovení školení modulů „C“ (uživatelé lešení) a
„D“ (koordinátoři BOZP, bezpečnostní technici). V minulém
roce byl ve znamení zpracování publikace Lešení v zrcadle

norem, jejíž 0. vydání obdrželi již posluchači právě uskutečněných kurzů. Oficiální vydání ve spolupráci s katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT proběhne v březnu 2015.
Na sklonku minulého roku byly uvedeny do provozu nové
webové stránky komory.

V návaznosti na předešlé semináře, pořádané každoročně již
od roku 2004, se ve dnech 1. a 2. 12. 2014 konala další akce,
která měla za cíl seznámit zájemce s aktuálními informacemi v oblasti lešení a dalších DSK. Nosnými tématy semináře
byla bezpečná montáž a demontáž lešení, problematika havárií lešení a úrazů na lešení. Účastníci se rovněž seznámili s aktuálním stavem normalizace dočasných stavebních konstrukcí
a byly prezentovány ukázky z realizací.
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Profesní kvalifikace pro práce ve výškách
výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m
a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.“
Dnešní technické prostředky pro osobní zajištění při práci ve
výškách jsou na vysoké úrovni, ale také vyžadují odborné znalosti,
které může běžný zaměstnavatel jen těžko posoudit. I když nemusí
příslušné odborné školení poskytovat sám, ale může k tomu využívat externí specialisty, není v současné době zaveden žádný kvalifikační systém, pomocí něhož by mohl takový specialista zaměstnavateli svou odbornost prokázat. Toto jsou důvody, proč vytvořit
profesní kvalifikace i pro odbornost v oblasti používání osobních
ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách.
Návrh na jejich zpracování vznikl v Sektorové radě pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Iniciativa nevzešla z Českomoravské komory lešenářů a v pracovní skupině, kde vznikají příslušné standardy, má ČMKL jen
jednoho člena. Požadavky na uchazeče o tuto odbornost jsou
formulovány především ze strany specialistů, kteří v současné
době řeší složité případy zajištění při práci s lanovou technikou a mají bohaté praktické zkušenosti z těchto činností.
Aktuálně jsou profesní kvalifikace pro práce ve výškách
a nad volnou hloubkou ve stádiu vzniku. Pracovní skupina
navrhla dvě kvalifikace, které by na sebe měly navazovat.
• Technik pro práce ve výškách a nad volnu hloubkou je základní kvalifikace, jejíž držitel by měl odborné znalosti pro
provádění veškerých prací ve výškách s použitím OOPP, s výjimkou prací v závěsu na laně. Mohl by zpracovávat běžné
pracovní postupy pro práci ve výškách, včetně volby vhodných prostředků pro zajištění, zpracování příslušné dokumentace, určení vhodných kotevních bodů, apod. Měl by mít i základní znalosti o vhodných způsobech kolektivní ochrany, ale
takové konstrukce by nenavrhoval ani nestavěl.
• Instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
– tuto kvalifikaci může získat pouze držitel kvalifikace
technika. Odbornost se rozvíjí především směrem k řešení
složitých lanových přístupů, práci v závěsu na laně, výběru
vhodných evakuačních postupů včetně zajišťování základních životních funkcí po vyproštění zachycené osoby. Instruktor by také měl školit techniky pro práce ve výškách.
Náplň uvedených kvalifikací ještě není definitivní, návrhy budou v dohledné době rozeslány stvrzovatelům, kteří je mohou
svými připomínkami ovlivnit. Po zapracování případných připomínek budou návrhy předloženy ke schválení sektorové radě.
K tomu by mělo dojít během několika příštích měsíců. K textu
nových profesních kvalifikací se budou následně vyjadřovat i zainteresovaná ministerstva, což může zabrat zbytek tohoto roku.
Obdobně, jako je tomu u kvalifikací pro lešenáře, i kvalifikace
pro práci ve výškách bude ještě potřeba zapracovat do příslušných právních předpisů a bude nutné i určité přechodné období,
než bude odborně připraveno a přezkoušeno dostatečné množství těchto specialistů. V rámci této etapy se tedy spojí zájem
odborníků zaměřených na kolektivní i osobní zajištění, kteří
tak mohou společně přispět ke zvýšení úrovně bezpečnosti při
práci ve výškách.

Problematika prací ve výškách je v České republice zahrnuta v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V příloze, část VII, která
je věnována dočasným stavebním konstrukcím, se mluví o odborně způsobilých osobách, přičemž právní předpisy nikde dále
nespecifikují, jakým způsobem lze tuto odbornou způsobilost
získat nebo ověřit. To vedlo zástupce Českomoravské komory lešenářů k tomu, že se zapojili do projektu tvorby národní
soustavy kvalifikací, vycházejícího ze zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
V rámci národní soustavy kvalifikací byly vytvořeny profesní kvalifikace pro osoby, jejichž odbornost souvisí s lešením.
Vznikly tak následující kvalifikace:
• Projektant lešení, jehož odbornost mu umožní podílet se
na navrhování složitých konstrukcí u prostorově komplikovaných objektů, lešení se složitým založením, extrémní
výškou nebo složitých vysunutých a zavěšených lešení.
Možná je i jeho účast na vývoji nových typů lešení, podíl
na navrhování doplňkových dílců pro existující lešeňové
systémy, apod.;
• Instruktor lešenářské techniky, což je pracovník s průřezovými znalostmi z oblasti dočasných stavebních konstrukcí, který může plnit úkoly v kanceláři, ale v případě
potřeby i na stavbě. Jeho znalosti mu umožní školit další
osoby. Uvedená odbornost se dobře uplatní i u prodejců lešení, kteří by měli poskytovat kvalifikované informace pro
všechna lešení, která nabízejí k prodeji nebo k pronájmu;
• Lešenář šéfmontér, jehož kvalifikace se částečně překrývá
s kvalifikací instruktora lešenářské techniky a v některých
povinnostech se mohou vzájemně zastupovat. Na rozdíl od
instruktora ale zkoušky šéfmontéra zahrnují také praktickou část, kdy musí před zkušební komisí připravit a řídit
montáž sestavy lešení. Důraz bude kladen i na reálné zajištění bezpečnosti práce ve výšce v průběhu montáže, což je
v současnosti bolavým místem na většině staveb;
• Lešenář montážník, pro nějž nejsou nároky nastaveny
nijak extrémně a odpovídají činnostem, které by měl reálně provádět. Vedle základních znalostí z oblasti prací ve
výškách a lešeňových konstrukcí musí v rámci zkoušky
prakticky předvést montáž několika typů lešení. Pracovník
s touto kvalifikací by měl být zárukou kvalitního a bezpečného provedení potřebných lešenářských prací.
Všechny uvedené kvalifikace se týkají tzv. kolektivní ochrany, tedy ochrany pomocí technických konstrukcí. Tomuto
způsobu zajištění při práci ve výškách má být dávána přednost před použitím osobních ochranných prostředků. Nicméně
i pro oblast osobního zajištění by bylo užitečné stanovit jasně
definované požadavky na odbornost.
Na rozdíl od dočasných stavebních konstrukcí, kde nařízení
vlády č. 362/2005 Sb. hovoří o odborné způsobilosti zainteresovaných pracovníků, není pro osoby používající osobní zajištění odbornost zmiňována. Nařízení nechává vše na zaměstnavateli, viz příloha část XI, kde se uvádí:
„Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném
rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve
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Rozměrové a konstrukční porovnání u nás certifikovaných
rámových lešení
Základní možnosti identifikace u rozměrově shodných lešení
Alfix - typ lešení „Alfix 70“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm nebo 3,2 mm, spodní
část sloupku zúžena na vnitřní Ø 40,9 mm
• Horní příčel - U profil 48 x 52 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
druhý sloupek s otvorem pro možnost osazení úchytu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou otočnou
půlspojkou.

Přednáška na toto téma zazněla na semináři Informace,
novinky a zajímavosti z oboru lešení v roce 2013, který pravidelně pořádá Českomoravská komora lešenářů společně
s technickou normalizační komisí č. 92 pro lešení.
Na českém trhu se vyskytují skupiny rámových lešení různých výrobců, které se vzájemně odlišují jen v některých detailech. V řadě případů jsou v základních skladebných rozměrech shodné a tak je lze kombinovat v jedné smontované
konstrukci. Takovou kombinaci je však nutno posoudit z hlediska technické a také právní kompatibility, protože shoda
rozměrů ještě neznamená shodu únosnosti nebo spolehlivosti
z technického hlediska a také právní pohled na takové případy
může být velmi rozporuplný.
V následujících tabulkách se ale chceme podívat na konstrukční odlišnosti jednotlivých typů lešení, které vycházejí ze
shodného základního rozměru rámu. Odlišné je samozřejmě
značení jednotlivých dílců, na větší vzdálenost lze identifikovat některé výrobce například podle barvy nálepek. Pro správnou identifikaci lešení je ale užitečné znát charakteristický
tvar rohové výztuhy rámu, technické řešení osazení zábradlí
nebo ztužidel a další drobné odlišnosti.
Rámová lešení s osovou šířkou rámu 0,732 m a základní
délkou pole max. 3,07 m
Layher - typ lešení „Blitz 70“ (Euro)
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm nebo 3,2 mm, spodní
část sloupku zúžena na vnitřní Ø 40,9 mm
• Horní příčel - U profil 49 x 53(60) x 2,5(3,0) mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
druhý sloupek s otvorem pro možnost osazení úchytu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou klínovou
půlspojkou

ALTRAD Baumann - typ lešení „Profitech 73“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm, spodní část sloupku
zúžena na vnitřní Ø 40,9 mm
• Horní příčel - U profil 48 x 60 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 45 x 20 x 2,5 mm
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ALTRAD plettac assco - typ lešení „assco quadro 70 V“
– je schválená kombinace s Blitz 70

• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
na druhý sloupek je možné připevnit úchyt spojkou
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou otočnou
půlspojkou.

ALTRAD plettac assco - typ lešení „assco quadro 70“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm (nebo 3,2 mm), spodní
část sloupku je zúžena
• Horní příčel - U profil 48 x 53 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
druhý sloupek s otvorem pro možnost osazení úchytu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou otočnou
půlspojkou.

MJ - typ lešení „UNI CONNECT DUO“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm (nebo 3,2 mm), spodní
část sloupku zúžena na vnitřní Ø 40,9 mm
• Horní příčel - U profil 49 x 53 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
druhý sloupek s otvorem pro možnost osazení úchytu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou klínovou
půlspojkou
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PIONART - typ lešení „BAL“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm, spodní část sloupku
zúžena na vnitřní Ø 41,9 mm
• Horní příčel - U profil 48 x 53 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou otočnou
půlspojkou

Rámová lešení s osovou šířkou rámu 0,739 m
Pozn.:
Všechny tyto konstrukční typy mají nerovnost na podlaze cca 42 mm.
V článku 4.4.1 české národní normy ČSN 73 8101 je uvedeno: „Podlahy mají mít rovný povrch. Nerovnosti (výstupky)
na povrchu podlahy nemají být větší než 30 mm. Nebezpečí
vznikající většími nerovnostmi musí být individuálně posouzeno.“
Na skutečnost, že nerovnosti na podlahách přesahují 30 mm,
musí být upozorněno v návodu na montáž a používání ve verzi
pro Českou republiku.
V evropských normách není uveden žádný požadavek na
nerovnost na podlaze.

Scafom-rux deutschland GmbH - typ lešení „Framescaff“
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé sloupky
rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm nebo 3,2 mm, spodní
část sloupku zúžena
• Horní příčel - U profil 48 x 54 x 2,5 mm
• Dolní příčel - obdélníkový průřez 40 x 20 x 2 mm
• Úchyty pro osazení zábradlí jsou na jednom sloupku rámu,
druhý sloupek s otvorem pro možnost osazení úchytu
• Svislé diagonály se osazují jedním koncem do styčníkového plechu a druhý se připevňuje integrovanou klínovou
půlspojkou

ALTRAD plettac assco - typ lešení „SL 70“
• Uzavřené rámy, svislé sloupky rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny
2,7 mm nebo 3,2 mm. Při tl. stěny 2,7 mm je spodní část
sloupku zúžena.
• Horní příčel - profil 50 x 35 x 2 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – trubka Ø 33,7 mm a tl. stěny 2,6 mm.
• Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty pro osazení zábradlí jsou navařeny na jednom sloupku
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rámu, druhý sloupek je s otvorem pro možnost osazení
úchytu.
• Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou. Ve spodním poli je spodní část diagonály osazena
na samostatný dílec s trnem umístěným na patce.
MJ-Gerüst - typ lešení „UNI 70“
• Uzavřené rámy, svislé sloupky rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny

•
•
•
•

• Uzavřené rámy, svislé sloupky rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny
3,2 mm.
• Horní příčel - profil 50 x 35 x 2,5 mm, s navařenými trny
pro osazení podlah.
• Dolní příčel – trubka Ø 33,7 mm a tl. stěny 2,6 mm.
• Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty pro osazení zábradlí jsou navařeny na jednom sloupku
rámu.
• Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou. Ve spodním poli je spodní část diagonály osazena
na samostatný dílec s trnem umístěným na patce.

2,7 mm nebo 3,2 mm. Při tl. stěny 2,7 mm je spodní část
sloupku zúžena.
Horní příčel - profil 50 x 30 x 2 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
Dolní příčel – trubka Ø 33,7 mm a tl. stěny 1,8 (2,6) mm.
Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty
pro osazení zábradlí mohou být navařeny na jednom sloupku rámu nebo na obou.
Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou. Ve spodním poli je spodní část diagonály osazena
na samostatný dílec s trnem umístěným na patce.

GET sp.z.o.o. - typ lešení „PLATINO“

Delta Rusztowania - typ lešení „DELTA 70“
• Uzavřené rámy, svislé sloupky rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny
2,8 mm.
• Horní příčel - profil 50 x 30 x 3 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – trubka Ø 33,7 mm a tl. stěny 2,5 mm.
• Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty pro osazení zábradlí jsou navařeny na jednom sloupku
rámu.
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Rámová lešení s osovou šířkou rámu 0,65 m
Scafom-rux deutschland GmbH - typ lešení „Super 65“
• Uzavřené rámy (bez rohových výztuh nebo s výztuhami,
podle typu připevnění zábradlí), svislé sloupky rámů Ø
48,3 mm a tl. stěny 3,2 mm.
• Horní příčel - profil 52 x 40 x 2 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – T profil 35 x 35 x 4,5 mm.
• Zábradlí se osazuje buď na trny se sklopnou pojistkou,
nebo do ocelových destiček s otvorem „Geländerösen“.
Úchyty pro osazení zábradlí jsou u prvního typu navařeny
na jednom sloupku rámu, druhý sloupek je s otvorem pro
možné osazení úchytu, ve druhém případě jsou úchyty na
obou sloupcích rámu.
• Svislé diagonály se osazují na trny se sklopnou pojistkou.
• Na patky je osazen základový příčník na jedné straně s trnem a sklopnou pojistkou pro osazení diagonály.

• Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou. Ve spodním poli je spodní část diagonály osazena
na samostatný dílec s trnem umístěným na patce.

PIONART - typ lešení „PUM“
• Uzavřené rámy, svislé sloupky rámů Ø 48,3 mm a tl. stěny
2,7 mm, spodní část sloupku je zúžena.
• Horní příčel - profil 50 x 40 x 2 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – trubka Ø 33,7 mm a tl. stěny 2,6 mm.
• Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty pro osazení zábradlí jsou navařeny na jednom sloupku
rámu.
• Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou. Ve spodním poli je spodní část diagonály osazena
na samostatný dílec s trnem umístěným na patce.
MJ-Gerüst GmbH - typ lešení „UNI TOP 65“
• Uzavřené rámy (bez rohových výztuh nebo s výztuhami,
podle typu připevnění zábradlí), svislé sloupky rámů Ø
48,3 mm a tl. stěny 3,2 mm, resp. 2,7 mm.
• Horní příčel - profil 52 x 40 x 2 mm, s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – T profil 35 x 35 x 4,5 mm.
• Zábradlí se osazuje buď na trny se sklopnou pojistkou nebo
do ocelových destiček s otvorem „Geländerösen“. Úchyty
pro osazení zábradlí mohou být u prvního typu navařeny
na jednom nebo obou sloupcích rámu, ve druhém případě
jsou úchyty na obou sloupcích rámu.
• Svislé diagonály se osazují na trny se sklopnou pojistkou.
• Na patky je osazen základový příčník na jedné straně s trnem a sklopnou pojistkou pro osazení diagonály.
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• Otevřené rámy se svislými
sloupky ø 48,3/3,6 mm (resp.
48,3/3,2 mm). Základní sestava
příčných rámů je tvořena „T“
dílci s vloženým sloupkem.
Spojovací čepy jsou umístěných v horní části sloupků,
z toho jeden sloupek přes přivařenou trubku Ø 57 mm, tl.
stěny 3,2 mm.
• Příčel pro osazení podlah je
profilovaná. Podlahové dílce
je možné osadit a posunutím
v příčném směru zajistit proti
uvolnění.
• Zábradlí se osazuje na profilované úchyty navařené na
sloupcích rámu, které rovněž zábrdlí zajišťují proti vysunutí.
• Svislé diagonály se osazují do otvorů ve sloupcích rámů.
Ringer KG, - typ lešení „Doppelgeländergerüst DG 0,65 m“
osová šířka rámu 0,65 m
• Otevřené rámy s horními rohovými
výztuhami, svislé sloupky rámů Ø
48,3 mm, tl. stěny 3,2 mm. Pro spojení rámů je na spodní části sloupků
navařena trubka Ø 57 mm, tl. stěny
2,9 mm.
• Horní příčel – Trubka Ø 48,3 mm, tl.
stěny 3,2 mm s navařenými trny pro
osazení podlah.
• Zábradlí je rámové s diagonálním
ztužením, které se osazuje na tvarované trny. U horního závěsného trnu je
na sloupku kruhová pojistka, zajišťující zábradelní dílec proti vysunutí.
• Podélné ztužení lešení je zajištěno rámy zábradlí.

Rámová lešení v ČR (s certifikátem zkušebny)
SCASERV a.s.- typ lešení „SPRINT 75 (109)“- osová šířka
rámu 0,75 m (1,09 m)
• Uzavřené rámy s rohovými výztuhami, svislé
sloupky rámů Ø 48,3 mm, s tl. stěny 3,2 mm.
• Horní příčel – U profil 50 x 52 x 4,0 mm pro
osazení podlah.
• Dolní příčel – T profil 35 x 50 x 20 mm, tl. 4
mm.
• Zábradlí se osazuje do úchytů, které jsou na
obou sloupcích rámu.
• Svislé diagonály se osazují buď na obou koncích na trny se sklopnou pojistkou nebo je
jeden konec diagonály opatřen otočnou půlspojkou.

ULMA C y E, S. Coop - typ lešení „DORPA 700 (resp.
1020)“ - osová šířka rámu 0,70 m (resp.
1,020 m)
• Uzavřené rámy s horními rohovými
výztuhami, Ø 48,3 mm a tl. stěny 2,7
mm.
Spojovací čepy rámů jsou umístěných
v horní části sloupků.
• Horní příčel – trubka Ø 48,3 mm a tl.
stěny 2,7 mm.
• Dolní příčel – pásnice 40x15 mm.
• Zábradlí se osazuje do tzv. „U“ úchytů
se „zámky“, které jsou navařeny na obou sloupcích rámu.
Zábradlí je tyčové nebo rámové.
• Svislé diagonály jsou k dispozici ve dvou variantách, podle
možnosti osazení. Jedna varianta je osazení obou konců do
„U“ úchytů. Při druhé variantě se jeden konec osadí do úchytu
a druhý konec se připevňuje integrovanou půlspojkou.

HUNNEBECK (Harsco) - typ lešení „BOSTA 70“- osová
šířka rámu 0,74 m
• Uzavřené rámy s horní rohovou
výztuhou, svislé sloupky rámů
Ø 49,4 mm, s tl. stěny 3,2 mm
nebo uzavřené rámy bez horní
výztuhy se svislými sloupky Ø
48,3 mm a tl. stěny 2,7 mm.
Spojovací čepy rámů jsou
umístěných v dolní části sloupků.
• Horní příčel – U profil 46 x 58
x 3,5 mm.
• Dolní příčel – trubka Ø 42,4 mm
a tl. stěny 3,2 mm.
• Zábradlí se osazuje na trny se sklopnou pojistkou, úchyty pro osazení zábradlí jsou navařeny na jednom sloupku
rámu.
• Svislé diagonály se rovněž osazují na trny se sklopnou pojistkou.
PERI GmbH - typ lešení „PERI UP T 70 (resp. PERI UP T
100)“- osová šířka rámu 0,72 m (resp. 1,04 m)
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Lešení na konzolách
V poslední době dochází k zvyšování počtu požadavků na zakládání lešení min.
6 m nad místem standardního založení. Je to tak převážně z důvodu vysokých plateb za zábory v centrech velkých měst.
Dalším důvodem těchto speciálních zadání bývá kolikrát i neúnosná konstrukce např. střechy sousedního objektu pro zakládání lešení. Tato problematika se řeší několika způsoby :
- Vysunutím konstrukcí z oken nebo jiných otvorů (obr. 1)
- Zakládáním lešení na pomocné konstrukci opět z lešení (obr. 2)
- Použitím speciálních konzol na stěnu
- Jiné méně obvyklé způsoby

(obr.1)

Na obrázku je uvedeno schematické znázornění konzoly na
stěnu typ VL1. Konzol tohoto druhu je celá typová řada s různými rozměry a provedením. Jednotlivé typy se od sebe liší
vlastní hmotností a samozřejmě hlavně únosnostmi. Tyto konzoly jsou na stěnu připevňovány chemickými nebo ocelovými
kotvami. Typ a požadovanou únosnost konzol opět stanovuje
výpočet. Většinou po osazení na stěnu (obr. 4) jsou přes ně
ve směru rovnoběžném s fasádou osazeny příhradové nosníky a na nich je již založena vlastní konstrukce lešení (obr. 5).
Je možné lešení založit i na patky přímo na konzolách, ale to
vyžaduje velkou přesnost zaměření a i osazení konzol ( hlavně
vrtání otvorů pro uchycení ).

(obr.2)

V tomto článku bych se chtěl věnovat zakládání konstrukcí lešení na speciálních konzolách. Na trhu se poslední dobou objevují různé typy konzol od různých výrobců. Je nutné připomenout, že každý takovýto speciální výrobek by měl
být nějakým způsobem posouzen a vyzkoušen ( měly by být
stanoveny parametry únosnosti a i systém použití včetně pracovního postupu ). Jelikož je způsob nasazení těchto speciálních dílců pokaždé jiný, měl by být řádně zdokumentován. To
v praxi znamená vytvoření prováděcí dokumentace navržené
konstrukce a samozřejmě i statického výpočtu celého systému s důrazem na únosnost konzol a zohlednění dalších vlivů.
Dále potom je potřeba požadované parametry při realizaci
ověřit. Toto se velmi často neděje, mnoho těchto konstrukcí
je prováděno bez jakékoliv projektové a výpočtové přípravy.
Nemusím jistě zdůrazňovat, že se tímto neodborným přístupem dostává realizační firma do reálného nebezpečí havárie
konstrukce s možnými dalekosáhlými důsledky.

(obr.4)

(obr.5)

V mnoha případech je objem lešení založeného na konzolách tak velký, že pouze vlastní únosnost konzol již nestačí
a je nutné konstrukci zesílit. Toto je možné provést opět mnoha
způsoby. Osvědčený způsob zesílení je pomocí táhel na stěnu
z podélníků (obr. 6). Samozřejmě i takovéto úpravy a zesílení
je nutné ověřit výpočtem.
Běžné použití konzol na stěnu je také u záchytných a ochranných konstrukcí z lešení při práci na střeše objektů (obr. 7).
Vrtání otvorů a osazování vlastních konzol se provádí buď
z pomocných plošin nebo horolezecky. Veškeré tyto postupy
by měly být uvedeny v technické dokumentaci zpracované pro
jednotlivé zakázky.

(obr.6)
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(obr.7)
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Layher Allround Přemosťovací systém v České republice
V jednom z předešlých vydání jsme Vás informovali, že přední světový výrobce systémových lešení Layher vyvinul a začal vyrábět unikátní Layher
Allround přemosťovací systém.
Jsme rádi,že naše firma LAVEL MB, s.r.o. tento systém
od roku 2013 s úspěchem používá i v České republice.
Popíšeme Vám 2 zajímavé realizace :

nosti zákazníka i investora.
Demontáž lávky za účasti čtyř lešenářů proběhla rovněž za
cca tři hodiny.

Provizorní lávka Trmice
Zákazník realizoval zakázku rekonstrukce mostu v Trmicích
ev. č. 258 – 0075 u Ústí nad Labem. Most se nachází uprostřed Trmic na řece Bílině, která rozděluje obec na dvě
části. Po dobu rekonstrukce bylo potřeba zajistit komunikaci
pro pěší.
Navržena byla lávka o celkové délce 17,99 m (7 polí délky
2,57 m) a o šířce 2,07 m (světlá šířka pro pěší ca 2,0 m). Požadavek zákazníka na povolené svislé užitné zatížení 5,0 kN /m2
byla s rezervou splněn. Rovněž zatížení větrem nebylo třeba
řešit dodatečnými konstrukcemi nebo vyztužením.
Montáž lávky byla „blesková“. Pět lešenářů na místě zmontovalo lávku za cca tři hodiny a osazení jeřábem na místo bylo
už záležitostí minut….
Provizorní lávka pro pěší a kabelové lávka v Liberci
Zákazník realizoval zakázku rekonstrukce mostu přes silnici
I/35 (E 442) v Liberci (sjezd z dálnice směr Ještěd).
Po dobu realizace rekonstrukce bylo třeba zajistit komunikaci
pro pěší a současně vytvořit kabelovou lávku ( šířky 1,09 m )
pro dočasné přeložení inženýrských sítí uložených pod stávajícím mostem.
Lávka byla navržena ze tří polí. Krajní pole z přemosťovacího systému mělo rozpětí 16,58 m, středové pole z přemosťovacího systému mělo rozpětí 15,43 m. Druhé krajní pole bylo
řešeno jako prostorové lešení ve tvaru rampy se sklonem 12
stupňů a o délce ca 14 m.
Kabelová lávka šíře 1,09 m byla navržena lešenářským
způsobem ( vyvěšením z konstrukce přemostění ) u jednoho
krajního pole a ve středním poli. Dále bylo navrženo napojení
lávky na terén (rampa).
Statický výpočtem byla potvrzena únosnost lávky pro pěší
na svislé užitné zatížení min. 5 kN / m2. Posouzeno bylo excentrické zatížení lávky od kabelové lávky. Dále bylo třeba
lávku posoudit na vítr a dynamické zatížení od dopravy na silnici pod lávkou.
Montáž lávky probíhala ve třech fázích.
V první fazi byla postavena spodní konstrukce tzn. podpěry
pod lávky. Dvě podpěry byly postaveny z lešení Layher Allround a jako třetí podpěra byla použita panelová rovnanina.
Montáž bylo nutno provést maximálně přesně a za spoluúčasti geodeta tak, aby následně bylo možno lávky osadit na
spodní konstrukci (na trny) .
Ve druhé fázi byly na rekonstruovaném mostě zmontovany
dvě lávky .
Ve třtí. fázi proběhlo osazení lávek na spodní konstrukci.
Po dobu montáže bylo nutno na dálnici pod mostem zastavit
provoz dopravy a to vždy v pouze jednom směru.
Perfektní a přesná montáž spodní konstrukce se vyplatila !!
První lávka byla osazena za necelé tři minuty!! Druhá lávka
byla osazena během dalších cca deset minut a během následu-

Lávka byla osazena na betonové opěrné zdi řeky a zakotvena.
Lávka sloužila k provozu necelé tři měsíce k plné spokoje12

jících dalších cca dvou hodin byla doplněna krátká mezipole
a celé přemostění bylo hotové!!
V obdobných časových intervalech probíhala i demontáž
provizorní lávky.
Investor i zákazník byli velmi spokojeni s užitnou hodnotou
provizorní lávky. Pěší se po lávce mohli pohybovat pohodlně
a zcela bezpečně.
Významnými přínosy pro zákazníka je rychlá a bezpečná
montáž a demontáž stejně jako variabilita délky lávky a variabilita napojení lávek na přilehlé konstrukce – zde se jednalo
o šikmou rampu.
U obou uvedených realizací byl Layher Allround přemosťovací systém využit jako provizorní lávka pro pěší. Je však
třeba zdůraznit, že tento systém má i řadu dalších možností
využití.

- Lávky je možno konstruovat i pro rozpětí přes 30 m (samozřejmě s rostoucím rozpětím klesá únosnost)
- Lávky jsou plně kompatibilní s modulovým lešením Layher Allround
- Lávky mohou sloužit i jako podpěrné nosníky (případně
převislé nosníky (konzoly)) pro lešení, podia, střechy atd.
- Lávky možno zakrýt zboku i zastřešovat (postavit „tunel“)
- Lávky možno montovat na zemi i v lešenové konstrukci
Layher přemosťovací systém nabízíme svým zákazníkům
včetně projektu a statického výpočtu a šéfmontáže.
Na případné dotazy rádi odpovíme a těšíme se na další
realizace .
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Zavěšené lešení v pražské Jateční ulici

Na podzim roku 2013 jsme byli požádáni středočeskou obcí Paběnice
k vypracování návrhu a posléze k provedení montáže zavěšeného lešení
na štítové zdi bytového domu v Jateční ulici č.29/1223 v Praze.
Na podzim roku 2013 jsme byli požádáni středočeskou obcí
Paběnice k vypracování návrhu a posléze k provedení montáže zavěšeného lešení na štítové zdi bytového domu v Jateční
ulici č.29/1223 v Praze. Zajímavostí je, že dům v Jateční ulici
vlastní obec Paběnice ze středních Čech . Bytový dům byl
obci věnován mecenášem a stavebním podnikatelem panem
Ing. Dr. Eduardem Viktorou, který se v obci v roce 1880 narodil a zapsal se do povědomí technické veřejnosti první poloviny 20. století jako asistent u věhlasného profesora Ing. Velflíka na České vysoké škole v Praze , kde také získal titul
doktora technických věd. Stojí za pozornost hledat zajímavé
osobnosti z oblasti nám blízkých oborů a sledovat jejich životní osudy, i když se k nim dostanete pouhou náhodou jako my
v tomto případě, potud historie.
Výška štítové zdi bytového
domu měřeno od paty přilehlé komunikace je cca 24,50 m
a šířka 16,36 m. Ve střední části
štítu je odskok pro světlík k odvětrání koupelen a WC. K štítové zdi přiléhá přístavba, lze říci
jakási dočasná přízemní budova.
Ta byla k objektu přistavěna později. Střecha tohoto objektu je
z vlnitých tvarovek, nosná konstrukce pod nimi je všehochuť
různých konstrukčních prvků.
Založení lešení na této střeše investor nechtěl riskovat, zvláště
pak pro to, že v objektu jsou provozovány obchody a jejich
majitel se obával poškození střešního pláště a následného zatékání.
Z těchto důvodů jsme navrhli lešení zavěšené na
ocelových konzolách z U profilů. Výška ocelové konzoly je
1,100 m a vyložení 1,300 m. Celkový počet konzol pro založení na celou šířku objektu je 8 ks. Konzoly jsou upevněny
3 – 5 ks ocelových závitových tyčí prům. 16 mm v horní tažené oblasti a dole 2 ks rektifikačních ocelových závitových
tyčí prům. 12 mm. Všechny tyče jsou navrženy na chemickou
kotvu. Ze zkušeností doporučujeme, a také to tak děláme, kotvit konzoly do betonu buď věnců a nebo do ŽB vodorovných
konstrukcí stropů, což byl tento případ. Kotvení do cihelného
zdiva se jeví jako technicky náročné a problematické. Bohužel nejbližší možná úroveň kotvení pro nás dostupná byla ve
výšce cca 4 m od paty zastřešení přilehlého objektu. Byli jsme
proto nuceni provést montážní lešení pro osazení konzol. Toto
lešení bylo provedeno až po zakrytí střechy a osazení ochranných prken, aby se zabránilo poškození střešního pláště. Následovala montáž tohoto lešení , rozměření konzol , vyvrtání
otvorů a postupně se provizorně konzoly osadily na kotevní
tyče a poté se vyvrtaly otvory pro všechny kotevní tyče. Na
takto připravený rastr se osadilo první neúplně namontované
zavěšené pole lešení. Po jeho pečlivé rektifikaci se aktivovaly
všechny kotevní tyče a vzhledem k tomu, že bylo teplé počasí
bylo možno po cca 2,5 hodinách přistoupit k montáži zavěše-

ného lešení. Mezi tím jsme provedli zkoušku kotev kotevním
zařízením, abychom se přesvědčili, že kotevní síly budou bezpečně přeneseny kotevnímí závitovými tyčemi průměru. 16
mm.
Výstavba lešení pak již proběhla bez problémů. Pole
lešení byly navrženy v délkách 2,5 m a 2,0 m a jedno vyrovnávací pole nestandardní délky 1,70 m. Výška zavěšeného lešení byla 17,75 m. Pro návrh lešení jsme nemohli změřit při
našem pobytu v Praze/ lépe řečeno, slíbenou míru jsme přes
urgence neobdrželi / užší část budovy v horní části štítu a tak
jsme šířku této horní části budovy „odborně“ odhadli. Výsledek navrženého lešení v horní části nebyl úplně uspokojivý,
skutečností bylo, že fasáda byla v horní části širší, tudíž vznikly nedostupné plochy a bylo nutno použít bezpečnostních prostředků individuální ochrany pro pracovníky při práci na těchto plochách. Stále platí dvakrát měřit a nenechat se utěšit tím,
že se to potom nějak vyřeší.
Lešení posloužilo stavební firmě pana Josefa Vlacha z Kutné Hory k opravě fasády a k následnému zateplení kontaktním
zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou. Výsledek
opravy a zateplení můžete posoudit tamtéž. Následně se provedlo zateplení ve dvorní části objektu a na jaře roku 2015 se
oprava ukončí opravou uliční fasády.
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Právní důsledky spojené s použitím neschválených dílců lešení
V poslední době se na území České republiky i Slovenska setkáváme s nabídkou
kopií klasických výrobců lešení (Layher, Rux, Plettac, SGB atd.) od různých dodavatelů mnohdy s neurčitou zemí původu (Polsko, Turecko, Indie, Čína atd.).
výrobců nemá potřebná schválení, představují zásadní porušení všech právních zásad uvedených výše.
Zemský stavební řád – LBO
Pokud je Zemský stavební řád (LBO) porušen, Inspektorát
práce nejdříve nařídí odstranění lešení nebo přinejmenším nařídí uvedení lešení do souladu s platnými předpisy. Nařízení
může být také vydáno profesními sdruženími jako jsou pojistitelé povinného úrazového pojištění nebo dozorčím orgánem.
Je zřejmé, že lešení sestavené kombinací dílců různých výrobců lze upravit pouze v několika málo případech. Jediné
skutečné řešení je demontovat celé lešení a znovu je sestavit
schváleným způsobem. V praxi na to obvykle není dostatek
času. Navíc přestupky jsou výslovně uvedeny v Zemském stavebním řádu (LBO) a kromě nařízení odstranění lešení zahrnují pokuty až do výše 100.000 €.
Výňatek ze zemského stavebního řádu pro bádensko-würtembersko z 5. března 2010
§ 75 Přestupky
(1) Přestupku se dopouští každý, kdo úmyslně nebo z nedbalosti
1. Identifikuje stavební výrobky Ü-symbolem (značka
schválení), kdy související požadavky podle § 22 odst. 4 nejsou splněny;
2. Používá stavební výrobky v rozporu s § 17 odst. 1 čl.1 bez
Ü-symbolu;
3. Používá konstrukční typy (autorova poznámka: v souladu
se zásadami pro schvalování pracovních a ochranných lešení
vydanými německým institutem pro stavební techniku (DIBt)
je třeba považovat lešení za „neregulované konstrukční typy“)
proti § 21, aniž by měl obecní stavební povolení, úřední certifikát povolení stavby nebo povolení pro konkrétní případ.
(4) Přestupek může být trestán pokutou až 100.000 €.
(5) Nevyhovující konstrukce, které jsou předmětem přestupku podle odstavce 1, čl. 1 nebo 2, nebo podle odstavce 2, můžou být zabaveny.
(6) Správní orgán ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 čl. 1 zákona týkající se přestupků je stavebním úřadem nižší úrovně.
Pokud se vyšší nebo nadřízený krajský úřad usnesl na prováděcím správní aktu, pak je tento orgán odpovědný.

Prodejci, kteří tyto produkty nabízí, často argumentují tím,
že v Evropské Unii konkrétně v Německu jsou tyto kombinace ( tzv. mišung ) povoleny a tolerují se. Samozřejmě to
není pravda, na důkaz tohoto našeho tvrzení předkládáme následující článek, který vysvětluje postupy a právní důsledky
v případech neschválené kombinace systémů v Německu. Samozřejmě obdobný postup při řešení havárií lešení může být
aplikován i v ostatních zemí EU.
Tento článek přináší právní výklad důsledků použití neschválených dílců, neschválených kombinací dílců různých
výrobců a nedodržování platných lešenářských postupů ve
Spolkové republice Německo. Jaké tedy mohou nastat důsledky z úmyslného nebo i neúmyslného porušení předpisů?
Při pohledu na možné důsledky musíme odkázat na Zemský stavební řád (Landesbauordnung - LBO), který poskytuje
základ pro schvalování. Zemský stavební řád vydává každá
z šestnácti spolkových zemí. Dále na Zákon o bezpečnosti
práce (Arbeitsschutzrecht - ArbSchG) a BetrSichV - Nařízení o bezpečnosti provozu a Nařízení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při poskytnutí pracovních prostředků a jejich užívání
při práci, o bezpečnosti u provozu zařízení, která je nutno kontrolovat a o organizaci provozní pracovní ochrany (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV).

Zákony o bezpečnosti práce - nařízení o bezpečnosti provozu (betriebssicherheitsverordnung - betrsichv) a zákon
o bezpečnosti práce (arbeitsschutzrecht - ArbSchG)
Kromě porušení Zemského stavebního řád (LBO), je třeba
též hledět na porušení Zákona o bezpečnosti práce a Nařízení o bezpečnosti provozu a Nařízení o bezpečnosti a ochraně
zdraví.
Nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při poskytnutí pracovních prostředků a jejich užívání při práci upravuje bezpečnost a ochranu zdraví co se týče poskytování pracovního zařízení a jeho využití k práci.
Podle § 10 musí být pracovní zařízení, jehož bezpečnost zá-

V případě, že nejsou jednotlivé dílce lešení nebo celé systémy lešení schváleny, nebo pokud je lešení sestaveno s použitím dílců od různých výrobců a tato kombinace dílců různých
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visí na způsobu jakým je sestaveno, kontrolováno po každé
montáži. V případě lešení to rozhodně zahrnuje kontrolu, zda
lešení bylo či nebylo postaveno v souladu s platnými zákony
o bezpečnosti práce. Pokud tomu tak není, nebo pokud lešení
bylo postaveno nesprávně, bylo porušeno Nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví.
To může vést k vážným následkům, jak je to konkrétně popsáno v zákonu o bezpečnosti práce v § 25 ustanovení o pokutách v § 26 o trestních postizích. Nařízení o bezpečnosti
a ochraně zdraví je právní nástroj v souladu s § 18 zákonu
o bezpečnosti práce, protože odkazuje, v rámci přestupků
a trestných činů, na Zákon o bezpečnosti práce.
Může tedy být také považováno za bližší specifikaci Zákona
o bezpečnosti práce. Konkrétně, § 25 a 26 zákona o bezpečnosti práce říkají:
Výňatek ze zákona o bezpečnosti práce ze dne 7. srpna
1996
§ 25 - Ustanovení o pokutách
(1) Přestupku se dopouští každý, kdo úmyslně nebo z nedbalosti
1. je v rozporu s právním předpisem podle § 18, odstavec
1 a § 19, které odkazuje na toto ustanovení o pokutách pro
konkrétní stav, nebo
2. a) jako zaměstnavatel nebo jako odpovědná osoba porušuje vymahatelné směrnice podle § 22, odst. 3
nebo odst. 2b) jako zaměstnanec poruší vymahatelnou směrnici, podle § 22 odst. 3 věty 1, čl.1.
(2) Přestupek může v případech odstavců 1, čl.1 a 2b), být
trestáno pokutou až 5.000 € a v případech podle odstavců 1 čl.
2a) pokutou až do výše 25.000 €.
§ 26 Trestní předpisy
Trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest
bude platit pro každého, kdo:
(1) vytrvale opakuje akce určené v § 25, odst. 1,číslo. 2, písmeno a nebo:
(2) ohrožuje život nebo zdraví zaměstnance při úmyslných
skutcích, jak je uvedeno v § 25, odst. 1 čl.1 nebo čl.2, písm.
a).
NEVYŘEŠENÉ OTÁZKY POJIŠTENÍ
Pokud lešení, které je postavené bez řádného oprávnění,
způsobí škodu v důsledku kolapsu s potenciálně s fatálními následky, je možné, že bude zamítnuto plnění z povinného pojištění odpovědnosti. Služby profesních sdružení
pro pojištěnce, například výplaty důchodů, mohou být
také zamítnuty. Takže náhrady nároků poškozené strany
plní stavitel lešení nebo zaměstnavatel. V praxi se následky
různí v závislosti na podrobnostech konkrétního případu.
V konečném důsledku je zřejmé, že použití neschválených dílců lešení nebo neschválených kombinací dílců různých výrobců, není bezvýznamný přestupek.
Místo toho lze očekávat, že staveniště bude uzavřeno a to
může být ve skutečnosti nejmenší z vašich problémů. Vysoké pokuty, sankce za porušení smlouvy vůči partnerům,
platba pojistných událostí a trest odnětí svobody, se mohou
stát existenční hrozbou pro jakoukoli lešenářskou firmu.
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Činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. v oblasti
zkoušek a certifikace dočasných stavebních konstrukcí

Lešení dílcová fasádní i prostorová, pojízdná, podpěrná, kozová a lešení trubková, ale např.
i seřiditelné výsuvné stojky, spojky na lešení a další vybrané výrobky, které nejsou trvalou
součástí stavby, jsou zařazeny mezi „Dočasné stavební konstrukce“, dále jen DSK.
Jak již bylo několikrát publikováno, v Evropě dosud neexistuje evropská směrnice, upravující společné základní technické požadavky, jako je tomu u řady jiných skupin výrobků. Závazné právní předpisy existují pouze na národních úrovních,
vedle nich se pak použijí evropské a národní normy.
V České republice spadají tyto konstrukce mezi stanovené výrobky, podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zákon je doplněn nařízením vlády č.
173/1997Sb., ve kterém jsou stanoveny konkrétní vybrané výrobky k posouzení shody. Uvádí, že stanovené výrobky musí
splňovat ustanovení příslušných českých technických norem
a předpisů a výrobce (resp. dovozce) DSK musí na základě
technické dokumentace vystavit pro výrobky uváděné na trh
tzv. „Prohlášení o shodě“ s platnými normami a předpisy.
Přestože certifikace DSK je v České republice dobrovolná,
dává řada výrobců (resp. dovozců) přednost ověření technických požadavků na výrobek (tzn. provedení zkoušek a jejich
vyhodnocení) třetí stranou. Vzhledem k tomu, že zkoušky
musí být řádně dokumentovány, provedeny důvěryhodně a na
metrologicky ověřených zařízeních je vhodné, aby tyto zkoušky provedla akreditovaná zkušebna.
Od roku 1997, kdy je Česká republika řádným členem CEN,
vešly v platnost nové normy, které obsahují řadu nových požadavků. Jedná se nejen o požadavky na návrh konstrukce,
technickou dokumentaci a zkoušky konstrukcí DSK nebo jejich částí, ale jsou zde i přesně specifikovány i požadavky na
uživatelskou dokumentaci, která v poslední době nabývá na
důležitosti.
Na zkoušky DSK se jako jediná v České republice specializuje
stavební laboratoř pražského Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Tato laboratoř, akreditovaná ČIA podle evropské
normy ČSN EN ISO/IEC 17025, provádí vybrané zkoušky DSK
v souladu s platnými normami, ale také se podílí na zavádění
evropských norem v této oblasti. Kromě zkušebních postupů
v normách jsou pro některé zkoušky rovněž aplikovány postupy
uvedené ve zkušebních předpisech, zpracovaných stavební laboratoří. Výsledky zkoušek jsou zpracovány v protokolech o zkoušce a následně se provádí jejich vyhodnocení, které je uvedeno
v závěrečných protokolech. Pokud výsledky zkoušek vyhovují
požadavkům platných norem a předpisů, vystaví VÚBP, v.v.i. na
výrobek certifikát.
Zkoušky jsou prováděny jak podle zavedených evropských norem, tak i podle českých národních norem a předpisů, ve kterých
jsou uvedeny některé další požadavky na zkoušky. Mezi specificky české požadavky patří např. zkouška tuhosti pojízdných
lešení v maximální výšce konstrukce v souladu s ČSN 73 8102
nebo zkoušky hákových spojek pro trubková lešení podle ČSN
73 8107, atd. Jak již bylo uvedeno, pro certifikaci jsou prováděny
ještě další specifické zkoušky podle zkušebních předpisů stavební laboratoře, např. zkoušky dílčích sestav lešení.
Ke zkouškám a certifikaci musí výrobce nebo dovozce dodat
aktuální technickou dokumentaci (tzn. výkresy jednoznačně
identifikující výrobek a statické výpočty), zpracovanou podle
požadavků platných norem a dále uživatelskou dokumentaci,

tedy návod na montáž a používání v českém jazyce a nově
musí mít výrobce rovněž zpracovanou rozsáhlejší dokumentaci, tzv. „příručku k výrobku“. Pokud objednavatel certifikace
dodá do zkušebny rovněž výsledky zkoušek, provedených jinou důvěryhodnou laboratoří, mohou být při certifikaci akceptovány. Pro certifikaci výrobku jsou prováděny nejen fyzické
zkoušky, ale i kontrola technické a rovněž uživatelské dokumentace. Podívejme se na některé zkoušky blíže.
Zkoušky fasádních lešení
Na fotografiích 1 až 4 je ukázka ze zkoušky dílčí sestavy
rámového lešení na speciální zatěžovací rámové stolici. Postup zkoušky vychází z normy ČSN EN 12811-3 a je rozveden
podle zkušebního předpisu laboratoře. Při této zkoušce je kontrolováno nejvyšší zatížení, při němž ještě nedojde k porušení
funkce sestavy. Za dosažení únosnosti konstrukce při zatěžovací zkoušce se považuje podle ČSN 73 2030:
•
•
•
•
•
•

ztráta stability konstrukce nebo její části,
neustálé přetváření konstrukce při konstantním zatížení,
trhliny ve stycích a ostatních prvcích,
prokluz třecích spojů
u ohýbatelných prvků průhyb větší než 1/50 rozpětí
ztráta funkce, event. jiná porušení konstrukce

(obr.1)

(obr.2)

(obr.3)
Obvykle je zkoušena
sestava lešení jednoho pole(obr.4)
lešení
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o výšce jednoho a půl patra. Spodní patro lešení je postaveno
tak, jak je určeno výrobcem v návodu na montáž (např. dva
rámy o výšce 2 m nebo podchozí rámy na patkách, propojené
podélníky, podlahovými dílci, event. diagonálou atd., viz foto
1). Patky jsou vysunuté na maximální přípustnou výšku. Na
spodní rámy jsou pak nasazeny korekční rámy, které jsou rovněž propojeny např. podlahovým dílcem.
Zatížení je do konstrukce zaváděno prostřednictvím čtyř
hydraulických válců (foto 2), které působí v osách sloupků.
S ohledem na zajištění osového tlaku do sloupků je vždy jeden
rám sestavy v příčné rovině zakotven ke konstrukci stolice. Při
zatěžování jsou vždy deformace dvou sloupků měřeny celkem
ve 12 bodech, pomocí optoelektrických úchylkoměrů (foto 3).
Struna snímače je ke sloupku připevněna pomocí magnetu.
Deformace jsou sledovány v podélné i příčné rovině. V příčné
rovině jsou pod patkami uloženy dva tenzometrické snímače
tlaku (foto 4), připojené převodníkem k záznamovému počítači se speciálním programem v pracujícím v prostředí MS
Excel.
U rámových i modulových lešení jsou pak dále zkoušeny
jednotlivé dílce, jako jsou podlahy, zábradlí, zarážka u podlahy, patky, apod., přičemž se aplikují především požadavky
ČSN EN 12811-1.

(obr.6)

Zkoušky pojízdných lešení
Pro pojízdná lešení platí evropská norma ČSN EN 1004,
v České republice jsou ale tato lešení podrobována objektivnější zkoušce tuhosti podle ČSN 73 8102. Na rozdíl od evropské normy, která obsahuje zkoušku na lešení o výšce 6
metrů, se zkouška podle českého národního postupu zkouší
konstrukce o maximální výšce, viz foto 5. Zkouška ukáže reálnou deformaci konstrukce při zavedení dané vodorovné síly,
což je užitečná informace i pro výrobce. Zkouška je ovšem náročnější z hlediska prostorových požadavků. Proto se obvykle
provádí v prostorách výrobního závodu.

(obr.6)
Lešení postavené na volné rovné ploše je zatěžováno vodorovnou silou 0,4 kN působící v úrovni nejvyšší pracovní podlahy lešení. Úchylka svislosti konstrukce při tomto zatížení
nesmí přesáhnout 1/100 výšky lešení. K podlahovému dílci je
připevněno lano tak, aby vodorovná zkušební síla působila ve
středu zkoušené konstrukce. Síla je vyvozována přes kladku
připevněnou na pomocné konstrukci (foto 6). Zatížení je aplikováno lanovým napínákem a měřeno mechanickým siloměrem (foto 7). Úchylka svislosti nosné části lešení je zjišťována
pomocí teodolitu a měřítka připevněného na nejvyšší podlaze.
Protože se při takto provedené zkoušce zjistí skutečná úchylka lešení v maximální výšce, nemusí být tato výška omezena
na 12 metrů, jak to požaduje evropská norma. Pokud zkouška
prokáže, že je lešení dostatečně tuhé a výpočtem se ověří, že
je i stabilní, může být montováno i do výšek nad 12 m. V ta-

(obr.5)
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kových případech je však potřeba zvažovat i reálné uplatnění
takových konstrukcí.
Stejně jako u lešení fasádních se také u pojízdných konstrukcí ověřují zkouškou zábradelní a podlahové dílce, specifické požadavky jsou kladeny i na pojezdová kola.

Stojka s požadovanou délkou vysunutí je ustavena do speciálního zkušebního zařízení, které umožňuje horizontální osazení. Krajní opěry odpovídají požadavkům ČSN EN 1065 – na
jedné straně deska s nastavitelným úhlem, na druhé straně kulový kloub. V polovině délky stojky působí vyrovnávací síla,
orientovaná vzhůru, o velikosti poloviny vlastní hmotnosti
stojky. Tato síla je vyvinuta pomocí kladkostroje, na jehož
druhém konci se zavěsí stojka stejného typu.
Zkušební zatížení je do vzorku zaváděno pomocí hydraulického válce (foto 10) po zatěžovacích stupních, kdy jednotlivé
stupně nepřekročí 20% předpokládaného zatížení při porušení.
Měření průhybu je prováděno v polovině délky seřizovacího
zařízení v rovině kolmé k podélné ose trubky, ve vodorovném
i svislém směru pomocí optoelektrických úchylkoměrů. Struna snímače je ke stojce připevněna pomocí magnetu. Průhyb
se zaznamenává na počítači speciálním programem v MS Excel. Měření síly, kterou je stojka zatěžována, se provádí tenzometrickým snímačem tlaku (foto 11), který je uložen za kulový kloub.

Zkoušky podpěrných stojek
Mezi dočasné stavební konstrukce jsou zařazeny i některé
speciální výrobky. Příkladem mohou být podpěrné stojky, pro
něž platí ČSN EN 1065. Na fotografiích 8 a 9 je dokumentováno uspořádání zatěžovací zkoušky seřiditelných výsuvných
ocelových stojek. Norma dovoluje provádět zkoušky buď ve
svislé, nebo vodorovné poloze, v laboratoři je využita druhá
možnost.

(obr.8)
(obr.10)

(obr.11)
Postup zkoušek a zjištěné výsledky jsou pro zákazníky stavební laboratoře uváděny v protokolech o zkoušce. Následně
jsou pak zjištěné hodnoty porovnány s požadavky příslušných
českých a evropských norem a toto vyhodnocení se zpracuje v závěrečném protokolu. Pokud jsou výsledky vyhovující,
získá zákazník certifikát, který potvrzuje shodu výrobku s normovými požadavky, což zároveň slouží jako prokázání toho,
že je výrobek bezpečný.
Celý proces zkoušení a certifikace dočasných stavebních
konstrukcí ve stavební laboratoři VÚBP, v.v.i. má za cíl zajištění bezpečných výrobků na českém trhu, ale rovněž pomáhá výrobcům a dovozcům lépe poznat své výrobky a získat
o nich další informace, které je možno uplatnit při řešení složitých situací na stavbách.

(obr.9)
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Systémy ochrany volného okraje
Jedním z nejvýznamnějších rizik při stavebních činnostech jsou pády z výšky.
Potvrzují to i statistiky, ve kterých úrazy způsobené pádem z výšky zaujímají
přední místa.
Pádům z výšky lze účinně předcházet zabezpečením pracoviště a přístupových cest. Povinnost přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu osob z výšky nebo do
hloubky ukládá zaměstnavateli nařízení vlády 362/2005 Sb.
Ochrana proti pádu z výšky vetší než 1,5m musí být zajištěna
prostředky kolektivní nebo osobní ochrany.
Kolektivní zajištění pomocí technických konstrukcí je vždy
upřednostňováno.

Bezpečnostní systém Doka XP představuje univerzální bezpečnostní řešení pro všechny potřeby ochrany okraje a zajistí
bezpečnost u stěnového bednění, stropního bednění, zajištění
okraje stropu nebo ochraně proti pádu u hrubé stavby. Systém
se skládá ze sloupku o výšce 1,20 metru s možností nastavení
až na 1,80 metru a upínacích botek. Jeho instalace je přitom
jednoduchá díky systému easy click, který po zasunutí sloupku do předmontované botky sloupek automaticky zajistí a to
i proti nadzvednutí. Botek je k dispozici šest druhů, z nichž
každý je určený pro montáž v jiných stavebních podmínkách.

V průběhu stavby a při údržbě budov se používají konstrukce montované na volný okraj, pro které je vydána norma ČSN
EN 13374 – Systémy dočasné ochrany volného okraje. V této
normě je uvedena klasifikace systémů, jejich složení a rozměry, zatížení, způsob zkoušení, značení a obsah dokumentace,
která musí být k dispozici v místě nasazení. Při realizaci hrubé
stavby se těmito systémy zajišťuje ochrana volného okraje na
bednění a na stavebním objektu. Jedná se zejména zajištění
pracovního místa na stěnovém bednění, například na plošinách
pro ukládání betonové směsi a na okrajích stropního bednění.
Prvky ochranných konstrukcí bývají přizpůsobeny pro upnutí
na bednění, nebo jsou přímo do bednicích systémů integrovány. Při dočasné ochraně volného okraje na stavebním objektu,
například na okraji stropů, otvorů, výtahových šachet, se používají nejčastěji systémy osazené pomocí svorek, případně
šroubů, hmoždinek apod.

Botky se svorkou XP v rozsahu 2 – 43 cm, respektive 2 –
85 cm umožňují upevnit zábradlí na čelní ploše betonových
stropů, na betonové parapety nebo na římsách mostů. Montáž
se provádí jednoduše kladivem a neztratitelným klínem. Šroubovací botka XP nabízí možnost upevnění přímo na stropní
desce ve hmoždince pro zábradlí (20,0), v zástrčné vložce
24mm nebo v dodatečně vyvrtaných otvorech v betonu. Pomocí expreskotvy Doka nebo alternativní hmoždinky je možné
upevnit standardní botku pro sloupek zábradlí XP nebo botku
pro schodiště XP. Pro použití na čelní ploše v třemenech výztuže, například na nosných konstrukcích mostů je pak určena
botka pro třmínky XP.
Jako zábradelní profil je možné využít řadu možností; od
prken a lešeňových trubek až po plné zakrytí například bednicími deskami Doka. Sloupky je navíc možné doplnit držákem
zarážky u podlahy XP (okopového prkna) u ochrany okraje
s prkny zábradlí nebo lešeňovými trubkami. Nejjednodušším
a zároveň nejefektivnějším řešením je ale využití profesionální
ochranné mříže XP, která představuje promyšlené systémové
řešení. Pro maximální ochranu stačí mříž nasunout na třmeny
sloupku zábradlí, což znamená, že v případě krátkodobé nutnosti je zároveň jednoduché mříž demontovat či nadzvednout.
Délka dílců ochranné mříže XP navíc zajistí i optimální rozložení sloupků zábradlí a využití pronajímatelného dílu navíc
ušetří dodatečné náklady na materiál pro vybudování zábradlí.
Je škoda, že na stavbách nasazení těchto profesionálních dílců
není moc časté.

Na českých staveništích se stále setkáváme s chybějící,
neodborně nebo ledabyle provedenou ochranou proti pádu.
Důvodem pro tento stav bývá většinou neznalost předpisů
a norem nebo snaha o úsporu finančních prostředků. Zvláště
je třeba upozornit na sloupky zábradlí vyrobené z betonářské
výztuže, prken, bednicích nosníků apod. Takovéto konstrukce většinou nesplňují zmiňované požadavky normy ČSN EN
13374, nebo nemají provedeny předepsané zkoušky a dokumentaci. Nepřípustné je také osazování zábradelních prken na
stropní podpěry rozepřené mezi stropní konstrukce. Dalším
obvyklým problémem bývá nedodržení maximálních osových
vzdáleností sloupků a předepsaných průřezů zábradelních prken. U bednění se většinou nesetkáváme s improvizovaným
řešením, někdy ale prvky ochranných konstrukcí nejsou buď
z úsporných důvodů vůbec požadovány, nebo, což je smutnější případ, jsou na stavbu dodány, ale nejsou na bednění
osazeny protože „nejsou potřeba či překáží“. Prvky ochrany
volného okraje musí být vždy montovány na konstrukce, které
jsou schopny přenést zatížení, na které je systém navržen. Je
to zvláště důležité například u nosníkových stropních bednění; pravidla jsou vždy popsána v návodu na použití.

Každý stavební projekt je jedinečný a nejlepším závěrem je,
když se podaří dokončit včas a ve zdraví.
I proto je Doka jedním z předních světových dodavatelů nejen bednicích systémů ale i bezpečnostních řešení pro komplexní a zejména bezpečnou stavbu.
O společnosti:
Společnost Doka zajišťuje prodej a pronájem bednění a bednicích systémů, jejich projektování, zakázkovou výrobu i předmontáž a poradenství v každé fázi projektu. S více než 160ti
pobočkami v sedmdesáti zemích světa mohou „Odborníci na
bednění“ nabídnout bohaté zkušenosti z jakýchkoliv typů staveb i přicházet s inovativními řešeními pro jednotlivé projekty. V České republice má společnost tři pobočky a participuje
na nejzajímavějších stavebních projektech v zemi i blízkém

Poslední dobou roste počet stavebních firem, které již dávají
přednost systémovým řešením před improvizací. Tyto firmy
zjistily, že po zkalkulování času pro montáž, možnosti pronájmu, zvážení bezpečnostních a právních rizik, se systémové
řešení vyplatí. Výhodné jsou zvláště univerzální systémy použitelné pro všechny fáze bednění i hrubé stavby. Příkladem
může být systém ochrany volného okraje XP od firmy Doka.
21

okolí. Česká Doka navíc v letošním roce oslavuje dvacet let
na tuzemském trhu, což je dlouhodobým potvrzením kvality
poskytovaných služeb.

Nasazení systému Doka XP s profesionální ochrannou mříží je nejefektivnějším řešením zabezpečení volného okraje na
staveništi.

Nasazení systému XP pro zajištění volného kraje při betonáži stropu. Sloupky zábradlí jsou montovány na botky se svorkou.

Jednoduchá montáž, profesionální bezpečnost a žádné další
náklady – to jsou hlavní pozitiva využití systému XP.

Například v rámci stavby Trojského mostu v Praze byly nasazeny stovky sloupků zábradlí XP pro zajištění volného okraje mostu.
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Sloupek zábradlí montovaný do šroubovací botky s hmoždinkou.

Standardní botka pro sloupek zábradlí XP montovaná pomocí expreskotvy Doka.

Botka se svorkou pro sloupek zábradlí XP lze využít parapety nebo betonové stropy až o šířce 85cm.

Botka určená pro schodiště je montovaná z boku konstrukce.
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Výstavba lešení ALFIX
BD Hornoměcholupská
Na jaře 2014 jsme zahájili výstavbu lešení na komplexu bytových domů Hornoměcholupská. Lešení sloužilo pro osazení
kontaktního zateplovacího systému. Bylo použito fasádní rámové lešení ALFIX šíře 0,73m. Objekt výšky 42 metů je nesymetricky osazen balkony. A proto jsme museli lešení stavět
ve třech řadách za sebou a využít různých zkracujících prvků
systému ALFIX. Výstavba lešení probíhala postupně po etapách a celá akce trvala 9 měsíců. Montáž byla velice náročná
na dodržování harmonogramu i z hlediska množství nasazení
nestandardních prvků.
Nad Elektrárnou
Na podzim 2014 probíhala rekonstrukce a přístavba objektu
firmy SITEL, s.r.o. Zadáním bylo zastřešit zmiňovaný objekt
v části, kde se rozebírala střecha a důsledné zajištění nezatečení do objektu, jelikož se zde nacházejí drahé telekomunikační
aparáty velice citlivé na okolní vlivy. Na standardní rámové
lešení ALFIX 0,73, které bylo použito i pro opravu fasády, byl
pomocí jeřábu osazen mobilní zastřešovací systém WACO.
Problémem byla samotná konstrukce podpůrného lešení pro
zastření. Zadní část byla založena na střeše objektu a propojena pomocí příhradových nosníků s přední částí kvůli stabilitě
celé konstrukce. Lešení bylo ukotveno do zdiva a na střeše do
konstrukce pochozích střešních lávek. Akce trvala cca 3 měsíce a do objektu nezatekla ani kapka.
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