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Vážení a milí čtenáři, kolegové a spolupracovníci,

dostává se Vám do ruky 3. číslo odborného časopisu LEŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou 
lešenářů. Naší snahou je vytrvat a i nadále vydávat časopis minimálně dvakrát do roka, a to vždy před Stavebním 
veletrhem Brno a Stavebním veletrhem FOR ARCH v Praze.  

Toto číslo vyjde opět v omezeném nákladu 400 výtisků. Časopis je určen pro členskou základnu komory, jejich 
partnery, zaměstnance a partnery ČMKL. Obsahem každého čísla by měly být zajímavé a po všech stránkách zvlád-
nuté realizace lešeňových konstrukcí, nové poznatky a zkušenosti. 

 V  1. a 2. čísle jsem na tomto místě deklaroval svou nespokojenost nad nezájmem velkých firem spolupracovat
s týmem, který se podílí na vydávání časopisu. Dnes mohu zodpovědně říci, že v tomto ohledu došlo k malinkému 
zlepšení a prolomení ledů. Jestli bude tento trend pokračovat, budeme mít při přípravě 4. čísla příjemné starosti s tím, 
jaké příspěvky zařadíme. 

Co nás ještě čeká v roce 2010? Jaké budou ty nejdůležitější události a okamžiky dalších období tohoto roku? Mezi 
ty nejdůležitější události roku 2010 jistě patřilo lednové zvýšení obou sazeb DPH. Olympiáda v Kanadě, kde medai-

lové předpoklady splnili Lukáš Bauer a Šárka Záhrobská a zcela zazářila  Martina Sáblíková, která svou suverenitu na rychlobruslařském oválu 
potvrdila dalším ziskem zlaté medaile na březnovém MS ve víceboji, které se konalo v Holandsku. 

Po loňské demisi vlády ODS a Mirka Topolánka a předvolebních zmatcích na podzim roku 2009, kdy nakonec musela svoji vládu prodloužit 
úřednická vláda premiéra Fischera, na nás v květnu  2010 čekají řádné volby do Poslanecké sněmovny ČR. V právě probíhající předvolební kam-
pani nám zástupci téměř všech stran slibují lepší zítřky. Tak se necháme mile překvapit.

S napětím, obavami i nadějemi je očekáván vývoj ekonomické situace. Podle Víceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla bude mít 
oživení české ekonomiky tvar nesymetrického písmene W. Podruhé by se ekonomika na dolní úroveň měla dostat kolem poloviny roku 2010 a sku-
tečný růst by přišel až po tomto druhém propadu. Na to, jak to doopravdy  bude, si budeme muset ještě pár měsíců počkat, jelikož názory analytiků 
se na možný vývoj velmi různí. 

11. 7. 2010 začíná fotbalové mistrovství světa v Johannesburgru v Jihoafrické republice. Mistrovství světa se účastní celkem 32 týmů. V kvali-
fikačních zápasech se o tato místa utkává až 160 týmů.  Bohužel Česká republika patří mezi země, kterým se nepovedlo na toto mistrovství kvali-
fikovat.  

Na červen roku 2010 má softwarový gigant Microsoft naplánováno uvedení nové verze nejpoužívanějšího kancelářského software – MS office.
Myslím, že téměř každý, kdo pracuje v kanceláři s počítačem, se alespoň občas setká s aplikacemi jako Word, Excel, Outlook. Po uvedení nové 
verze operačního systém Windows 7 nyní přijde Microsoft s aktualizaci svého druhého nejpoužívanějšího program MS Office

Pro všechny pražany a především pro řidiče, kteří Prahou denně nebo příležitostně projíždějí, by mělo být tou nejdůležitější událostí roku otevře-
ní nově zbudované části městského okruhu. Tato nově otevřená část spojí dálnici D1 a D2 a odvede tak všechnu tranzitní dopravu mimo centrum 
města. Nově otevřená část okruhu odlehčí přetížené Jižní spojce a Barrandovskému mostu. Přesný termín zatím není stanoven, ale hovoří se o tom, 
že všechny práce by měly být ukončeny nejpozději do září.

Tento výčet událostí není a ani nechce být exaktním výčtem všech důležitých událostí roku 2010. Těch podstatných a více – či méně důležitých 
událostí nás čekají desítky a stovky. Možná, že dočkáme překvapení ve formě zisku světového titulu našich hokejistů vedených Vladimírem Rů-
žičkou na 74. ročníku Mistrovství světa v ledním hokeji, které bude probíhat ve dnech 7.–23. května 2010 v německých městech Kolín nad Rýnem 
(stadion Lanxess Arena) a Mannheim (stadion SAP-Arena). Nebo nás čeká strmý růst české ekonomiky, který nás dostane do takových kladných 
čísel, ze kterých se nám bude točit hlava.

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

      

Zdeněk Picek
Předseda představenstva ČMKL, o.s. 

EDITORIAL
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Českomoravská komora lešenářů je občanským sdružením - právnickou osobou regis-
trovanou u Ministerstva vnitra České republiky, které nesleduje politické a nedotýká 
se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit.

Komora sdružuje k 1.3.2010 67 obchodníků, 
dodavatelů dočasných stavebních konstruk-
cí a expertů z 13 krajů ČR. Od vydání 2. čísla 
došlo k navýšení členské základny o 12 nových 
členů, což je 18%.

Celkovou a přehlednou rekapitulaci naší 
činnosti jsme postupně prezentovali v prvním 
a druhém čísle. Členská základna s podrobnými 
informacemi o činnosti komory byla seznámena 
formou ročenky.

Ve dnech 30.11.-1.12.2009 proběhl tradiční 
odborný seminář v Ledči nad Sázavou, pořáda-
ný pod záštitou technické normalizační komise 
č.92 s názvem „INFORMACE, NOVINKY 
A ZAJÍMAVOSTI Z OBORU LEŠENÍ“, kte-
rého se zúčastnilo 49 posluchačů.

Seminář se skládal z těchto přednášek :
Informace o aktivitách ČMKL a zprávy z UEG 
- Zdeněk Picek  
Novinky z normalizace - Karel Škréta 
Analýza rizik - Karel Škréta 
Analýza rizik v praxi - Zdeněk Picek 
Požadavky na žebříky - Karel Škréta 
Zajímavé realizace lešení – Sv.Vlasák
Podpěrné konstrukce - Svatopluk Vlasák 

OOPP Přilby, rukavice, výstražné oděvy 
a přednáška OOPP pro práce ve výškách.

Při své netradiční přednášce plné překvapení 
„Analýza rizik v praxi“ představil Zdeněk Picek 
účastníkům filmy s postavičkou NAPA a dopo-
ručil těmito filmy oživit školení lešenářů. Kdo 
nebo co je Napo? Napo je hrdina animovaného 
seriálu. Filmy s Napem mají za cíl upozornit na 
otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) odlehčenou formou. Příběhy mají vzdě-
lávací hodnotu, vyvolávají otázky a podněcují 
debatu o specifických aspektech bezpečnosti
při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo 
k nim směřují.

Poslední slovo na semináři měl zástupce firmy
SINGING ROCK Mgr.Martin Riedl, který pro-
vedl odborný výklad doplněný o praktické ukáz-
ky osobních pracovních ochranných prostředků 
pro práce ve výškách. 

O spolupráci s vydavatelstvím katalogů směr-

ných cen stavebních prací jsme již informovali. 
V katalogu pro rok 2010 došlo ke změnám v le-
gislativní oblasti. Ceníkové položky byly navý-
šeny pouze o koeficient inflace. V únoru 2010
byly katalogy distribuovány členské základně. 

V říjnu 2009 bylo zahájeno školení pro „Od-
borně způsobilé osoby pro dočasné stavební 
konstrukce 2.stupně“. Toto školení je zaměřeno 
na návrhové požadavky vyplývající z českých 

a evropských norem pro lešení, základy statiky 
ocelových konstrukcí, navrhování podle dostup-
ných podkladů pro jednotlivé systémy lešení 
nad rámec typových provedení. Absolventi ško-
lení získali po úspěšně složené ústní závěrečné 
zkoušce, vypracování a obhajobě seminární 
práce odbornost „Odborně způsobilá osoba pro 
DSK 2.stupně“. Kurz slavnostně zahájil před-
seda představenstva Českomoravské komory 
lešenářů Zdeněk Picek a krátce též promluvil 
RNDr. Robert Gamba, ředitel Centra vzděla-
nosti Libereckého kraje, který krátce představil 
úlohu CVLK při zpracování a následném schva-
lování RVP pro vzdělávání lešenářů a odborně 
způsobilých osob.

Vedle osvědčených lektorů Ing.Svatopluka 

Vlasáka a Ing.Karla Škréty se zapojili do výu-
ky Ing.Martin Vlasák, Ing.František Zvěřina, 
Dr.Ing.Jakub Dolejš z ČVÚT Praha a Ing. Ja-
neček z firmy SGB. Zapojení nových tváří do
lektorské činnosti přineslo do průběhu kurzu 
oživení.

Závěrečné zkoušky se konaly dne 19.3.2010. 

Předsedou zkušební komise byl Ing.Vladimír 
Moc, zástupce ředitele SPŠ SD a stavební Libe-
rec, místopředsedou komise byl Ing.Svatopluk 
Vlasák za TNK č.92. Členy komise byli : Ing.
Karel Škréta za VÚBP v.v.i., Ing.František Zvě-
řina za ČMKL,o.s. a Dr.Ing.Jakub Dolejš.

Z 15 posluchačů, kteří absolvovali celý kurz, 
složilo úspěšně závěrečnou zkoušku 14, jme-
novitě: Balog David, Bezouška Roman, Kovář 
Karel, Novák Petr, Pavlík Michal,Bc., Picek 
Zdeněk, Syka Jan, Štolba Martin,Ing., Ťukal 
Martin,Ing., Vacek Ivan,Ing., Vališ Radek, Ve-
selý Petr,Ing, Veverka Milan,Ing., Veverka Petr, 
Ing.

Dle připravovaného RVP proběhlo základní 
školení pro „Odborně způsobilé osoby pro do-
časné stavební konstrukce 1.stupně“, a to ve 
dvou bězích. 1.běh 11.-15.1.2010 a 2.běh 8.-
13.2.2010. Tento kurz úspěšně absolvovalo 23 
posluchačů. Novinkou bylo vypracování závě-
rečné seminární práce, kterou každý posluchač 
musel obhájit u závěrečné zkoušky.

Opakovací seminář (po 5-ti letech) proběhl 

25.-30.1.2010. Na tento opakovací seminář bylo 
možno se přihlásit s dosavadním průkazem vy-
staveným společností GRADUA CEDOS. Se-
minář úspěšně absolvovalo 20 posluchačů. 

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie: Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz
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Pro zájem dalších uchazečů byl otevřen opa-
kovací seminář, který proběhl 22.-26.3.2010 
a základní školení ve dvou bězích. 1.běh 

22.-26.3.2010 a 2.běh 6.-9.4.2010.
Ve dnech 12.04.-15.04.2010 ve Slavkově 

u Brna proběhne pilotní školení Modulu „D“.
Školení je určeno zejména pro odborně způ-

sobilé osoby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
Odborně způsobilým osobám k zajišťování úko-
lů v prevenci rizik, koordinátorům bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a dalším 
zainteresovaným osobám. Školení by mělo při-
nést aktuální a odborně podložené informace 
o problematice lešení a ostatních dočasných sta-
vebních konstrukcí.

Bližší informace k dalším připravovaným 
kurzům budou zveřejňovány na webových 
stránkách komory v sekci „ŠKOLENÍ“. Před-
stavenstvo připravuje na květen jednání, které-
ho se zúčastní i externí lektoři, aby vyhodnotilo 
průběh školení a kurzů a na základě získaných 
vstupů provede optimalizaci učebních plánů pro 
další školní rok. 

Dne 1.12 2009 se v areálu BVV konalo 7.se-

tkání profesního seskupení SPOLEČNÁ VIZE: 
Bezpečnost práce na staveništi, o.s., které je 
též naším partnerem. Na tomto setkání mimo 
jiné proběhla ukázka záchrany zraněných osob 
pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou 
ve spolupráci s naší komorou, IZS HZS JmK 
a specialisty firem Canis, Safe Tec, Ing. Klase.

Pro ukázku bylo použito lešení LAYHER 
ALLROUD, které bezplatně poskytla firma LA-

VEL MB, s.r.o. jejíž pracovníci zajistili odbor-
nou montáž i demontáž. 

Dne 30.10.2009 se konala 2.Valná hromada 
UEG (Unie evropských lešenářů), která byla 
dne 6. července 2009 zaregistrována do regist-
ru sdružení v Kolíně nad Rýnem. Tím se UEG 
stala právním subjektem a má teď status „e.V.“ 
(registrované sdružení). UEG teď tedy může 
jednat v právních záležitostech. Za naši komoru 

se jednání zúčastnil Zdeněk Picek a Ing.Petr Ve-
verka. VH schválila zprávu o činnosti, ze které 
přinášíme stručný výtah.

1. Návštěva EP v Bruselu
I přes to, že UEG ještě nebyla oficiálně regis-

trována, vedení UEG podniklo první kroky na 
evropské půdě.

V rámci prvního setkání předsedů v březnu to-
hoto roku byla v plánu i návštěva v Evropském 
parlamentu v Bruselu, kterou připravil generální 
sekretariát spolu s Centrální asociací německých 
řemeslníků (ZDH – Zentralverband des Deuts-
chen Hadwerks). Po prohlídce zázemí a budovy 
Evropského parlamentu, se předseda a generální 
tajemník seznámili s Dr. Andreasem Schwabem, 
představitelem parlamentní strany EVP a čle-
nem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebi-
tele. Zástupci UEG ho informovali o nesnázích 
a názorech evropských lešenářských společnos-
tí. Bylo předneseno vyjádření, které připravil 
generální sekretariát ohledně směrnice o sta-
vebních produktech, aby se předešlo tomu, že se 
na lešenářské odvětví budou vztahovat všechny 
byrokratické povinnosti. 

Delegaci UEG hodně podpořila bruselská 
kancelář ZDH a také jsme byla informována 
o lobbingu v Bruselu.

Díky tomuto setkání v Bruselu jsme dosta-
li další pozvánku. Sabrina Luther se zúčastnila 
Stavebního fóra UEAPME (Evropské sdružení 
řemeslníků a malých a středních podnikatelů), 
které jí poskytlo z první ruky současná témata 
a připravovaná zákonná opatření ohledně evrop-
ského stavebnictví. Byly navázány další kontak-
ty.

20. března 2009 přijal pan Uerschels, zaměst-
nanec vedení Německého lešenářského sdružení 
(Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk), 

pozvání ZDH a navštívil panelovou diskuzi 
(téma: „mobilita ve městech“). Představily se 
tam politické názory převládající v Bruselu 
a nejefektivnější startovní body. Dále se hovo-
řilo o evropském nařízení č. 561/2006. Z tohoto 
nařízení vyplývá časově i finančně náročná po-
vinnost vše dokumentovat a povinnost mít další 
podpůrnou dokumentaci pro řidiče lešenářských 
společností. Výjimky pro řemeslníky v evrop-

ském nařízení by měly být předneseny v poně-
kud štědřejší formě tak, aby lešenářský průmysl 
nezatěžovala nařízení zaměřená na dopravní 
sektor.

2. Logo, internetové stránky
První návrhy jednotné prezentace UEG (logo, 

internetové stránky) už existují a teď se o nich 
diskutuje. Pro VH byly připraveny čtyři návrhy 
loga.

Prozatím byly spuštěny dočasné internetové 
stránky www.gerusteuropa.org, kde jsou všeo-
becné informace o UEG, než bude existovat ko-
nečná verze stránek.

3. Personál pracovních výborů
Práce a rozhodnutí, která budou probíhat 

v pracovních skupinách, budou mít zásadní vý-
znam na úspěch UEG. Předsednictvo se usneslo 
na modelu sestavení pracovních skupin, který 
přikládáme. 

4. Srovnání norem v lešenářství
Na základě návrhu Polského lešenářského 

sdružení podporuje předsednictvo srovnání 
jednotlivých členských zemí v oblasti poža-
davků ohledně práce ve výškách, jako je pro-
stor mezi zdí a lešením, kvalifikacích apod. To
by také mělo být předmětem činnosti pracov-
ních skupin. 
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Pro výstavbu mostovky estakády byla pou-
žita technologie prostorové podpěrné konstruk-
ce z modulového lešení CUPLOK s pracovní 

podlahou z dřevěných nosníků H20. Betonáž 
mostovky byla rozdělena do sedmi etap, kterým 
odpovídalo rozdělení skruže na celkem 23 samo-
statně stojících bárek. Pod nosnými trámy byly 
rozmístěny stojky v podélném směru po 0,6 m, 
pod deskou pak vystřídaně po 1,8 m a 1,2 m, což 
jsou modulové násobky příčníků systému CU-
PLOK. Pro překonání stávající komunikace II/
351 a svahů u opěr byly do podpěrné konstrukce 
zakomponovány vysoce únosné bárky ze systé-
mu MKII Soldier v kombinaci s ocelovými vál-
covanými nosníky. 

Projekt podpěrné konstrukce
Při návrhu projektu podpěrného lešení bylo 

nutné zohlednit vliv vodorovných sil od větru, 
protože ty, při výškách skruže nad 10 m, mají 
rozhodující vliv na celkovou stabilitu konstruk-
ce. Pro přenos vodorovných sil byly navrženy 
dva typy přídavného ztužení. Jako první bylo na-
vrženo vodorovné ztužení v úrovni pod roštem 
a ve výšce kolem 10-ti metrů nad terénem. Zde 
bylo pro montážníky problematické si poradit 
s propletením vodorovných ztužidel v podobě 

trubek mezi jednotlivými stojkami skruže, pro-
tože ztužení muselo zasahovat do celého půdo-
rysu konstrukce. Síly přenášené těmito trubkami 

se pak přenášely do spodní stavby rozepřením 
podpěrné konstrukce o pilíře a jejím stažením 
přes pilíř pomocí nosníků MULTIFORM a spí-
nacích tyčí. Jako druhé ztužení bylo navrženo 
kotvení stojek skruže k silničním panelům, na 
kterých byla skruž založena, pomocí kotevních 
trubek z fasádního lešení SPRINT. 

Z hlediska projekčních a montážních prací na 
podpěrné konstrukci byla nejkomplikovanější 
část v místech průtoku potoku Bělá, okolo kte-
rého je rozsáhlé zvodnělé podloží. Proto bylo 
nutné řešit založení jiným způsobem než přímo 
na terén. Proto se skruž v těchto místech založila 
na prostorové příhradové nosníky, jejichž kraje 
byly uloženy na základy pilířů a střed na prahy 
založené na mikropilotách. Skruž nad příhrado-
vou konstrukcí i samotná příhradová konstrukce 
se z důvodu vodorovného zatížení kotvila k zá-
kladům a prahům pomocí spínacích tyčí.

Z pohledu lešenáře
Při samotné montáži skruže bylo nutné dbát 

na pevné dotažení všech šálků pro správné a tu-
hé propojení stojek s příčníky tak, aby byla za-

jištěna dostatečná prostorová tuhost konstrukce 
lešení CUPLOK. Neméně důležité bylo zajistit 
svislost stojek, protože návodem dovolená od-

chylka od svislé je 15 mm/2m a 25 mm na celou 
výšku stojky. Případné nedodržení svislosti by 
mělo zásadní vliv na celkovou únosnost a stabi-
litu takto vysoké skruže. Celá montáž a demon-
táž byla velmi náročná na koordinaci materiálu, 
neboť bylo nutné mít neustále k dispozici jeřáb, 
který přemisťoval materiál uložený na zemi do 
skruže a zpět tak, aby se pro montážníky vše co 
nejvíce usnadnilo. Manipulace se stojkou délky 
3 m ve výšce kolem 20-ti metrů není nic jedno-
duchého ani pro zkušené lešenáře. 

V poli P5-P6, kde bylo realizováno založení 
skruže na příhradových nosnících, bylo montáž-
ně složité stavět skruž klasickým způsobem po 
jednotlivých komponentech. Proto byl samotný-
mi montážníky navržen postup, kdy se v mon-
tážním prostoru mimo skruž předmontovaly čás-
ti skruže a tyto celky se pak do skruže osazovaly 
pomocí jeřábu. Díky tomuto postupu se stavba 
výrazně zrychlila a zefektivnila.

Průběh a koordinace prací
Montáž prostorové podpěrné konstrukce byla 

velice náročná na koordinaci montážních prací 

Most SO202 na obchvatu České Bělé
Na silnici I/34 České Budějovice – Svitavy se nedaleko Havlíčkova Brodu nachází obec 
Česká Bělá, na jejímž obchvatu byla pro překlenutí údolí potoka Bělá a silniční ko-
munikace II/351 navržena sedmipolová estakáda SO202 o délce 276 metrů. Most byl 
navržen jako dvoutrámová železobetonová konstrukce o rozpětí polí 32,0 a 42,0 m, 
s nejvyšším pilířem dosahujícím 23,3 m.

Estakáda přes údolí potoka Bělá

Harsco Infrastructure CZ s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10 Autor: Ing. Ivan Máca, Ing. David Houska, Ing. Daniel Novák
Tel.: 272 101 511, mobil.: 737 218 500 Fotografie: Archiv firmy
www.sgb.cz, e-mail:info@sgb.cz
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ve vazbě na mechanizaci a zdvihací prostředky 
a to především při přemontáži skruže mezi jed-
notlivými etapami výstavby. Díky kvalitní pro-
jektové přípravě, perfektní spolupráci lešenářů 
a pracovníků firmy Sangreen, spol. s r.o., která
byla zhotovitelem estakády, probíhala výstavba 
ve velice rychlém tempu.

Realizace estakády těchto rozměrů na prosto-
rové podpěrné skruži ze systému CUPLOK, je-
jímž dodavatelem byla firma Harsco Infrastructu-
re CZ, prokazuje možnost nasazení systému i na 
další mostní objekty podobného rozsahu.

Identifikační údaje stavby:

Investor stavby:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava
Projektant stavby:  PRAGOPROJEKT, a.s.
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s.
Projektant estakády: PONTEX s.r.o.
Zhotovitel estakády: SANGREEN, spol. s r.o.
Dodavatel podpěrné skruže estakády:  HARSCO Infrastructure CZ s.r.o.
Doba realizace podpěrné skruže: 05/2009 – 12/2009
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Zavedením lešení PERI UP před více než deseti lety dosáhla PERI převratných změn: 
u tohoto systému se poprvé podařilo montovat zábradlí při stavbě lešení předem, popř. 
demontovat později. K tomu jsou lešení PERI UP rámové a modulové vzájemně kom-
patibilní. Mnoho dílů je stejnou měrou použitelných v obou variantách. 

Úspěšně stavět s PERI

Mnohostranné využívání systémů PERI se 
osvědčilo i ve světě, jako pracovní a ochranné 
lešení, přístupy, podpěrné lešení i plošiny a pří-
střešky. 

Výstavba jednotky na výrobu Butadienu, 
Kralupy nad Vltavou

Na ploše 86,00 m x 46,50 m s různými 
nádržemi propojenými potrubím bylo nut-
né při investiční akci Butadien a.s. smon-
tovat pohodlné a bezpečné pracovní lešení 
sahající do výšky někde až 23,20 m. Stav-
ba zahájená v květnu tohoto roku by měla 
být dokončena již v listopadu. Dohromady 
bylo pro tuto konstrukci navezeno 272,5  t 
lešení systému PERI UP Rosett a PERI UP 
Rosett Flex. 

Technici PERI využili stávající nosnou 
konstrukci potrubního mostu a tam, kde 
nebylo možno lešení založit přímo na 
zemi, použili netradiční řešení.

Díky obráceně osazeným podlahovým zá-
vorám (zdola nahoru), které byly na potrub-
ní most jednoduše posazeny, lešení nejen 
stálo, ale zároveň viselo. Tak kromě plošin 
ve vyšších podlažích vznikla i plošina pod 
konstrukcí potrubního mostu. Příhradové 
nosníky pomáhající překlenout místa s vět-
ším rozpětím uvnitř provozu a u volných 
průjezdů; celá škála horizontálních prvků, 
patky umožňující přesné výškové nastavení 
a rozestup rozet po 50 cm, dovolily vytvořit 
pohodlné pracoviště i v tom nejméně pří-
stupném místě. 

Dalším příspěvkem k maximální flexibilitě 
modulového systému lešení PERI UP Rosett 
patří i celá řada doplňků: různé druhy dia-
gonál, konzol, trnů či držáků, ale i možnost 
osadit průmyslové podlahy přímo na hori-
zontálu a tím variabilně měnit směr jejich 
pokládání.

PERI, spol. s r.o., Průmyslová 392, Jesenice u Prahy Autor : Bc. Radim Valo
tel.: 222 359 311 Fotografie :  Archiv firmy
www.peri.cz, e-mail: info@peri.cz
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Most dálnice D1, Sverepec
Vrtižer, Slovensko

Při budování části II. úseku dálnice D1 ve-
doucí napříč celým Slovenskem se ke slovu do-
stala i česká PERI. 270  m dlouhý most, který je 
součástí mimoúrovňové křižovatky „Centrum“, 
je rozdělen na 7 polí s výškou v nejvyšším bodě 
nad terénem 17  m a byl budován s pomocí 
bednění PERI, jehož konstrukce byla navržena 
technickou kanceláří PERI ČR.

Mostovka je ve směrovém i výškovém ob-
louku, její jednokomorový průřez s vylože-
nými deskami je v ose vysoký 2,40  m a široký 
s oběma jízdními pruhy včetně pásů pro chodce 
10,50 m. 

Nosníkový systém VARIO GT 24, vzepřený 

podpěrnými vřeteny SLS do skruže PERI UP 
Rosett, byl tím nejvhodnějším systémem pro 
vytvoření přesného tvaru formy pro dno a stěny 
komory včetně vyložených desek mostovky. 

Zatížení čerstvým betonem se zde z podpěr-
ných vřeten spolehlivě přenášelo pomocí vy-
tvořeného roštu, z ocelových závor v příčném 
směru a nosníků GT 24 v podélném směru, do 
sloupků podpěrného lešení PERI UP Rosett. 

Zvláštností této jinak běžné podpěrné kon-
strukce bylo netradiční založení skruže u most-
ní opěry na terénu se skutečně velkým sklonem: 
nosníky HDT ze sortimentu PERI, položené na 
silničních panelech s našroubovanými „výško-
vými vyrovnáními“ jako zarážkami, tvořily oce-
lové základové pásy, na kterých bezpečně spo-
čívaly dřevěnými klíny podložené stavěcí patky 

sloupků lešení.
Vzhledem k pravidelné vzdálenosti otvorů 

v nosníku HDT a velké škále horizontál systé-
mu PERI UP nebylo žádným problémem opti-
mální přizpůsobení podpěrné konstrukce vyvo-
lanému zatížení a to nejen v běžných polích, ale 
i v koncovém poli se založením na svahu. V 7 
záběrech dlouhých 40 m tak mohla být mostov-
ka realizována za pouhých 15 měsíců.

Zastřešení mostní konstrukce, Znojmo

Nad údolím Dyje se v minulých měsících 
odehrávalo unikátní představení. 220 m dlouhá 
mostní konstrukce se zaměňovala za zcela no-
vou. Pro svařování nových segmentů bylo nutné 
vytvořit stabilní podmínky. Modulový systém 
PERI UP Rosett společně s ocelovými příhra-
dovými nosníky umožňují sestavit dočasnou 
nosnou konstrukci pro opláštění. 30 m dlouhá 
konstrukce, rozdělená do tří částí, se musela ve-
jít do prostoru mezi ocelovou konstrukci mostu 
a portálový jeřáb, který při montáži pomáhal. 
Mostní konstrukci překlenovala ve výšce 7,70 m 
a její rozpon činil 8,00 m. Pouze se systémový-
mi díly byla smontována velmi tuhá konstruk-
ce, která byla nakonec opláštěna trapézovými 
plastovými panely. 



8

Jednotlivé části hotového zastřešení pojížděly 
na kolečkách ve vodicích U profilech. Protože
jedna opláštěná část konstrukce vážila pouhých 
10 t, postačilo pro její ruční posunutí šest mužů. 
Nebyl zapotřebí žádný posouvací mechanismus. 
Využita byla i horizontála UH 25, která jednotlivé 
části propojovala ve chvílích, kdy nebyly v pohy-
bu.

Kostel v Orlickém Záhoří

Barokní kostel sv. Jana Křtitele byl postavený 
v letech 1754-1763 na místě původního dřevěné-
ho, o němž existují zmínky již v roce 1612. 

Po předání kostela jako dar městu se našly pro-
středky i na havarijní opravu věže, ke které byla 
přizvána i naše firma.

Pro práce u věže, tyčící se téměř až do výšky 
34 m, prováděné z plošin o půdorysném rozmě-
ru 3 x 3 m, bylo nutné postavit lešení s poslední 
podlahou ve výšce 32 m. Pro lešení PERI UP není 
žádným problémem zužující se tvar věže kostela 
nebo ztížená možnost založení kvůli střeše lodní 
části či velmi těsná blízkost místní komunikace.

Průmyslové podlahy dokázaly pokrýt podlaho-
vou plochu téměř beze zbytku, což bylo výhodné 
obzvlášť u plošin zužující se věže.

Stavebnicový princip umožňuje kombinaci 

jednotlivých systémů. První tři patra nad založe-
ním byla postavena ze systému PERI UP Rosett, 
další potom z PERI UP Rosett Flex využívající 
průmyslové podlahy, které se dají zcela variabil-
ně osazovat přímo na horizontály a pokryjí tak 
téměř beze zbytku podlahovou plochu. Směr ulo-
žení se může podle potřeby libovolně měnit. 

Vzdálenost rozet na sloupcích po 50 cm dovo-

luje vytvořit zábradlí zcela dle požadavků norem 
i umístit diagonální výztuhy optimálně tam, kde 
je to třeba. Příhradové nosníky, jeden z doplňků 
systému, pomohly při založení lešení společně 
s kloubovými patkami v komplikovaném místě 
nad střechou lodě kostela

Příhradové nosníky přenášejí větší část zatí-
žení do sloupků založených u paty lešení. Pouze 
malá část zatížení se přenáší šetrným způsobem, 
pomocí kloubových patek, do krokví konstrukce 
střechy kostelní lodě. 

PERI, spol. s r.o., 
Průmyslová 392, 
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
fax: 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz
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EVEREST servis s.r.o.; Malešická 3312, Praha 10 Autor : Ing. Jindřich Ťukal
tel.: 274 777 111, fax.: 274 777 770, mobil 739 456 921 Fotografie : Archiv firmy
www.everestservis.cz, e-mail: info@everestservis.cz

V polovině roku 2009 došlo k zvýšení pracovních aktivit při zateplování objektů v Pra-
ze. Byl vznesen požadavek stavby na vybudování konstrukce fasádního lešení včetně 
stavebního výtahu GEDA 500 ZP s výškou cca 46,0 m v ulici Burešova.

Problémem bylo, že větší část lešení musela 
být založena na střeše s velice nízkou únosnos-
tí.

Původní návrh statika počítal s nasazením 
ocelových profilů HEB, ze kterých měl být na
únosných částech objektu vybudován nosný 

rošt a na něm bylo uvažováno založit vlastní 
konstrukci lešení. Vzhledem k vysoké náklado-
vosti návrhu ( velké množství ocelových profilů
HEB, nasazení autojeřábu atd. ) a ke krátkému 
termínu montáže lešení bylo rozhodnuto vy-
tvořit konstrukci lešení na konzolách.

Pro konstrukci lešení při založení byl zvolen 
typ lešení Layher Allround. Na základě návrhu 
a následného statického výpočtu ing. Svatoplu-
ka Vlasáka byla předložena varianta konstruk-
ce s různou délkou polí. Na stěnu panelového 
domu mezi okny byly do konstrukce stropu za-
vrtány ve vzdálenosti cca 2,80  m ocelové kotvy 
a na ně upevněny speciální konzoly.

Jelikož nebylo možné spodní část konzol 
opřít o nenosnou výplň mezi okny, byl zřízen 
pomocí svislého ocelového příhradového nos-
níku dl. 3,00 m pomocný opěrný systém. Tento 

systém se již opíral o nosnou část stavby. 
Na takto osazených konzolách byly vytvořeny 

2 nosné pásy z ocelových příhradových nos-
níků. Na těchto nosnících byla namontována 
na výšku 1 patra zesilující konstrukce z lešení 
Layher Allround. 

Tato konstrukce byla pečlivě přikotvena 
přes kotevní dílce dl. 1,50 m. Na tuto základní 
sestavu byla osazena vlastní konstrukce z leše-
ní Layher Blitz. 

Veškeré části této nosné konstrukce byly 

podrobeny detailnímu výpočtu a celý výpočet 
byl doplněn výstupy z výpočtového programu 
FIN 10. Celá konstrukce byla též posouzena 
na zatížení větrem.

Po provedení projektové a výpočtové fáze 
dodávky byly zahájeny přípravné práce pro 
vlastní montáž. Montážní práce prováděla 
skupina speciálně vyškolených lešenářů, kte-
ří již měli s podobnými konstrukcemi velké 
zkušenosti. Všichni pracovníci byli při mon-
táži jištěni.
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HOCHTIEF CZ a. s., divize servis-středisko lešení, Chýnovská 714, 391 11 Planá nad Lužnicí Autor : František Demuth
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie : Archiv firmy
www.hochtief.cz, e-mail: leseni@hochtief.cz

První muž žebříčku UCI, vítěz Světového poháru a teď k tomu ještě mistr světa! Zde-
něk Štybar smazal během téměř šedesáti devíti minut, které trval závěrečný závod v 
Táboře, devatenáctileté čekání na titul šampióna v elitní kategorii.

Konstrukce z lešení LAYHER pro MS v cyklokrosu 
30. - 31.1.2010

Zázemí v místě závodů je omezeno pouze na 
několik budova tak bylo potřeba vybudovat ješ-
tě velké množství dočasných konstrukcí. 

Jako nejvhodnější byl vybrán systém lešení 
Layher dodávaný firmou LAVEL MB, s. r. o.
Kompletní realizaci provedla firma HOCH-
TIEF CZ a.s. ve spolupráci s montážní firmou
pro speciální konstrukce PKL servis s.r.o., kte-
rá využila svých bohatých zkušeností z akcí 
podobného charakteru. Firma PKL zpracovala 
i veškerou výkresovou dokumentaci a chopila 

se organizace činností při montáži konstrukcí. 
Veškeré statické posouzení provedl tradičně 
pan ing. Svatopluk Vlasák. 

Montáž proběhla v krátkém čase ve dnech 18. 
– 23.ledna. 
Zastřešená VIP tribuna pro 210 sedících divá-
ků. Střecha byla usazena pomocí jeřábu.

Tribuna pro 850 stojících diváků. Největším 
problémem bylo založení na členitém terénu 
podél trati. Při montáži bylo nutné dodržet po-
žadavek normy na založení ČSN 73 8101 Lešení 

– Společná ustanovení. 
Obě tribuny byly navrženy z lešeňových dílů 

LAYHER, které byly doplněny pódiovými a tri-
bunovými prvky. Návrh tribun byl proveden 
v souladu v souladu s normou ČSN 73 0035 
Zatížení stavebních konstrukcí. Požadavek této 
normy na charakteristické zatížení pro tribuny 

a přístupová schodiště je 5,0 kN/m2. 
Divácky nejatraktivnější konstrukcí byl pře-

jezd přes trať se sklonem 19o.
Dalšími konstrukcemi byly již jen rutinní 

přechody přes trať s přístupovými schodišti pro 
diváky, kterých se na trati nacházelo šest, a v ne-
poslední řadě zastřešené pódium pro vyhlašo-
vání vítězů.

Celkem bylo prostavěno cca 200 t lešeňového 
materiálu. Na montáži se střídavě podílelo 16 
lešenářů a čtyři technici. 
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Společnost TONSTAV-SERVICE s.r.o. je ob-
chodní společností specializovanou na oblast 
stavebnictví.

Z firmy původně zaměřené pouze na strojní
omítání se postupně vybudovala největší půjčov-
na a servisní organizace nejen omítací, dopravní 
techniky, ale také ostatních lehkých stavebních 
strojů a stavební techniky v Evropě s obchodní 
síťí se širokým rozsahem služeb a sortimentu. 

Jednou z našich domén je prodej, pronájem 
a servis lešení a stavebních výtahů. 

Mezi naše cíle patří mimo jiné i dobrá ori-
entace v oblasti lešení, která výborně doplňuje 
naše jednotlivé komodity činností, zejména pak 
oblast zateplení a úpravy fasád v bytové a prů-
myslové sféře. Pro vytvoření ucelené nabídky 
neschází samozřejmě ani profesionální výtahy 
GEDA. Naši zákazníci si během dlouhých let 
spolupráce ověřili, že cena zaplacená za nájem 
zařízení je kompenzována tím, že firma nemusí
vázat kapitál v investicích do nákupu vlastních 
strojů, skladových zásob náhradních dílů, zaří-
zení opravovat a další zdroje vázat v potřebných 
nemovitostech i souvisejícím movitém zařízení, 
nemluvě o dalších výdajích jako pojištění atp. 
a může se plně soustředit na výkony, které jsou 
jádrem jejího podnikání.
Proč jsme se staly členy ČMKL

Členy ČMKL jsme se stali zejména z důvodu 
podpoření skvělé myšlenky zakládajících členů 
vytvořit subjekt, který je schopen jednat, tvořit, 
vydávat apod. Naším malým příspěvkem ke spo-
lečné práci jsou periodická školení montážníků 
lešení, které v sídle naší společnosti v Českých 
Budějovicích pravidelně školí výborný lektor 
Ing. Svatopluk Vlasák. Dále zviditelnění a po-
užívání známky ČMKL jako garanta technické 
kvality. Prozatím poslední, pro nás však velmi 

důležitou snahou, je ve všech námi řešených 
stavebních komoditách prosazovat zejména 
bezpečnost, efektivnost, rychlost a profesionální 
kvalitu. Zajímavé a nové inspirace v oblasti le-
šení přenecháváme tedy uznávaným kapacitám 
lešenářské komunity.
Profesionální technika a BOZP 

Koncepčně řešené tzv. „balíčky“ techni-
ky a produktů, které vyhovují bezpečnostním 

předpisům, jsou jedním z možných řešení jak 
předcházet úrazům na stavbách. Detailní za-
školení, seznámení obsluhy a pravidelné revize 
slouží pro omezení vzniku pracovních rizik na 
stavbách. Náš profesionální tým pravidelně ško-
lených servisních techniků se důsledně a syste-
maticky stará o plnou funkčnost nejen výtahů 
GEDA. Naším cílem je stálé zlepšování detailů 
ve spolupráci se zákazníkem na stavbách, dále 
pak komplexnost nabídky pro jednotlivé cílové 
skupiny jako jsou například výtaháři, lešenáři, 
omítkáři, fasádníci atd.
Servis jedním z nosných prvků portfolia služeb.

Prodej, pronájem, servis – jsou tři hlavní 
prvky portfolia společnosti TONSTAV-SERVI-
CE. Kvalita je stejně důležitá jako individuální 
přístup k zákazníkovi, nejen proto klademe 
velký důraz na služby a poradenství, které jsou 
samozřejmostí stejně jako poskytovaný servis. 
Naše společnost nabízí rychlé a efektivní řešení, 
kterým může být možnost zapůjčení náhrad-
ního výtahu nebo jiné stavební mechanizace 
z nabídky půjčovny. V servisech pracuje tým 
trvale školených servisních profesionálů, který 
pomáhá v terénu zákazníkům 24 hodin denně. 
V případě potřeby není problém zajistit speciali-
zovaného technika přímo od výrobce. V oblasti 
pronájmu pomohou zákazníkům pokrýt jedno-
rázovou či krátkodobou potřebu výtahů, stejně 

jako dlouhodobou zakázku. Nedílnou součástí 
jsou závozy a svozy v přesně dohodnutých ča-
sech, které přispívají k odstranění prostojů na 
stavbách a k optimalizaci nákladů. Při koupi vý-
tahu zákazníkům zdarma stroj předvedou ser-
visní technici a zaškolí jejich pracovníky obslu-
hující stroj. Po dobu životnosti má pak zákazník 
na takový výtah servisní prohlídky zdarma.

Samozřejmostí jsou servisní dny pro význam-

né obchodní partnery společnosti. 
V LEŠENÁŘI číslo 02/2009 jsme již hovořili 

o výtazích GEDA a způsobu naší nabídky a pre-
zentace například formou zákaznických dnů 
TONSTAV-SERVICE. Dnes již nebudeme řešit 
profesionální skládačku šikmých výtahů, ale 
zmíníme naši typickou činnost, kterou je údržba 
a servis. Při zachování kategorizace výtahů na 
vrátky, šikmé výtahy, svislé výtahy pro dopravu 
materiálu a svislé výtahy pro dopravu materiálu 
a osob, lze řešit v oblasti šikmých výtahů pouze 
několik snadných kroků, které díky centrálnímu 
uložení elektroinstalace ve snadno přístupném 
rozvaděči, jsou hotové v řádu desítek minut.
Co může ovlivnit obsluha výtahu a co je zejména 
zapotřebí sledovat a měnit? 

Jedná se především o díly, které jsou mecha-
nicky namáhané a při provozu nejvíce zatěžo-
vané. Výtahy jako celek jsou dobře navrženy, 
a proto je i konstrukce výtahů velmi odolná. Při 
nedodržování používání teleskopické podpěry 
nebo střešní výškově nastavitelné podpěry kryti-
ny samozřejmě dochází ke zbytečnému opotře-
bení vodících žebříků, ale to už je spíše nedosta-
tek obsluhy. Nejvíce se tedy mění různá kolečka 
na dopravních vozících, kladkách a kloubech. 
Vše je dobře přístupné a jednoduše zkompleto-
vané, takže není problém závadu rychle objevit 
a odstranit. U lanových výtahů je také nutností 

TONSTAV-SERVICE s.r.o., se sídlem Okružní 630, 370 01 České Budějovice Autor : Alena Bártková
tel.: 387 840 111, mobil.: 725 758 678 Fotografie :  Archiv firmy
www.tonstav-service.cz e-mail: bartkova@tonstav-service.cz

Určitě nám dá každý za pravdu, že se nikdy nesmí podceňovat bezpečnost na stavbách. 
Proto také společnost TONSTAV-SERVICE nabízí svým zákazníkům balíčky techniky 
a produktů, které vyhovují bezpečnostním předpisům a jsou možným řešením hlav-
ních příčin úrazů na stavbách.

Stoupejte s námi bezpečně vzhůru
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včas vyměnit lano, které po čase vykazuje jasné 
známky opotřebení – tato výměna trvá v našem 
servisu 15-30minut. U svislých výtahů, ať pro 
dopravu materiálu nebo také osob, je pak nutné 
dodržovat pravidelné kontroly, které jsou stano-
veny výrobcem v návodu na obsluhu a údržbu 
stroje, lze tak minimalizovat provozní náklady. 
Dodržování těchto inspekcí velmi ovlivňuje ži-
votnost jednotlivých dílů, zejména ozubených 
segmentů a pastorků. Tyto ozubnicové pohony 
jsou nejvíce namáhanou součástí výtahů, a pro-
to je třeba jim věnovat nejvíce pozornosti. Ve-
likým pomocníkem při údržbě tohoto pohonu 
je centrální mazání. Opotřebované ozubené 
segmenty jsou z jednotlivých dílců stožáru leh-
ce demontovatelné a jejich výměna není časově 
náročná. Výměna pastorku a vodících kladek na 
jednotce výtahu je taktéž dobře proveditelná. 
Celková konstrukce těchto výtahů je navrže-

na velmi odolně a při dodržení pravidelných 
servisních kontrol jsou tyto výtahy velmi málo 
poruchové. Pokud se vyvarujeme chyb při 
montáži a nedochází k přetěžování, ať už žeb-
říkové nebo sloupové konstrukce, tak máme 
zaručenou dlouholetou spolehlivost. Elektric-
ké vybavení těchto výtahů je poměrně složité, 
ale s pravidelnou údržbou je el. instalace velmi 
spolehlivá. Zde je zapotřebí věnovat zvýšenou 
pozornost vlečnému kabelu a zásobníku na 
kabel, kde dochází nejčastěji k poruchám díky 
mechanickému poškození. Mnohokrát jen 
proto, že obsluha nezkontrolovala zásobník 
na kabel a došlo k mechanickému poškození 
kabelu, protože byl zásobník znečištěn. 
Rozšíření nabídky techniky a sortimentu 
pro bezpečnější stavby

Dalším příkladem zařízení z naší nabídky 
pro bezpečnější stavby je mobilní oplocení 

BETAFENCE. Není určené pouze pro ochra-
nu majetku, ale i pro vymezení prostoru sta-
veniště čímž rovněž předcházíme možným 
rizikům na stavbách. Nejčastěji prodávaná je 
škála výrobků Tempofor® B, která zabraňuje 
vniknutí na staveniště nebo na veřejné akce. 
Je určena pro velká zatížení, ocelový rám je 
žárově pozinkován ponorem a celý je vyplněn 
profilovaným povrchově upraveným plechem.
Dalšími typy produktů mohou být například 
ploty pro dočasnou ochranu a usměrnění 
osob, dopravních prostředků a zboží atd. Od 
roku 2009 společnost TONSTAV-SERVICE 
dále zastupuje značku RSS – ochranné sys-
témy proti pádu pro šikmé střechy. Toto za-
řízení funguje na principu zavěšení stojky za 
střešní okap a opřením se o fasádu. V případě 
nehody je síla přenášena na mříž a tato síla je 
zachycena a odvedena do fasády, o kterou se 
stojka opírá. RSS systém zaručuje bezpečnost 
řemeslníků na střechách. Škála nabídky ostat-
ního sortimentu je rozsáhlá, ale za zmínku ur-
čitě stojí zajímavá novinka - pracovní oděvy 
a obuv MASCOT a MACMICHAEL. Z vlast-
ní zkušenosti doporučujeme všem (také naše 
techniky obléká značka MASCOT), kteří chtějí 
od pracovních oděvů nejen plnou funkčnost, 
ale zároveň si potrpí na kvalitu matriálů a ex-
kluzivní vzhled. Inspiraci výrobci hledali 
v materiálech používaných při adrenalino-
vých sportech. Prioritou jsou vždy nepře-
hlédnutelné špičkové vlastnosti a profesio-
nální nasazení zejména v extrémně tvrdých 
podmínkách nejen na stavbách. Další nedíl-
nou součástí nabídky TONSTAV-SERVICE 
jsou ochranné sítě a plachty na lešení, nebo 
ochranné pomůcky a výstražné pásky apod. 
Více o našich a službách naleznete na www.
tonstav-service.cz 
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Tlak na bezpečnost práce neustále stoupá. Všichni výrobci na to reagují vylepšením 
svých stávajících systémů. V každém návodu je zmíněno riziko pádu a jak se ho vyva-
rovat. Tento článek vzniknul za přispění Ing.Miroslava Holíka, Ing.Milana Veverky, 
Ing.Ivana Vacka, Miroslava Gagalíka a Zdeňka Picka.

Mnoho zákazníků, kteří se rozhodují, jaké 
mají nakoupit rámové dílcové lešení, klade vel-
ký důraz na cenu. Což je samozřejmě správné. 
Naprostá většina z nich však považuje všechna 
lešení za „stejná“ co se týká variability a bez-
pečnosti práce.

Faktem je, že zákazník je fixován na zakoupe-
ný systém a pokud systém není dostatečně va-
riabilní, musí dokupovat nebo zapůjčovat další 
prvky. Platí, že každý výrobce dílcového lešení 
nabízí určitý stupeň variability svého systému, 
a je na zákazníkovi, aby zvolil podle svých po-
třeb a finančních možností. Důležitým fakto-
rem při výběru typu lešení je však bezpečnost 
práce během montáže a demontáže lešení. 

Proto se v tomto článku pokusíme ukázat, co 
jednotlivé rámové systémy umožňují.

Nejdříve pro oživení paměti. Základním 
předpisem pro práce ve výškách je v ČR Na-
řízení vlády 362/2005 Sb. ze dne 17.srpna 
2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
které v § 3 uvádí, cituji:

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a orga-
nizační opatření k zabránění pádu zaměstnan-
ců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo 
sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich 
provádění

a) na pracovištích a přístupových komunika-
cích nacházejících se v libovolné výšce nad vo-
dou nebo nad látkami ohrožujícími v případě 
pádu život nebo zdraví osob například popále-
ním, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístu-

pových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod 
nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstna-
vatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické kon-
strukce, například ochranná zábradlí a ohraze-
ní, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě 
a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje 
použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-
-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohle-
dem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 

trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 
účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměst-
nance dostatečné.

Dělený rám PERI poskytuje v montáž-

ním patře bezpečnost pro lešenáře, díky zábra-
dlí montovanému předem.

Z toho vyplývá, že odpadá nutnost osobní-
ho zajištění, což vede ke zvýšení bezpečnosti 
a rychlosti montáže. Navíc se standardními 
a snadno montovatelnými prvky o nízké hmot-
nosti. (T rám – 14,7 kg). Při montáži a demon-
táži rámového i modulového lešení PERI UP 
je využita standardní tyč zábradlí pro montáž 
zábradlí předem. Tato tyč zábradlí zůstává za-

budovanou součástí postaveného lešení bez 
doplňkových dílů a není nutné ji demontovat 
a montovat znovu v dalším patře. 

Zde je na místě podotknout, že v návodech 
firmy PERI je popsán postup montáže jedno-
tyčového zábradlí. Samozřejmě je možné mon-
tovat i dvoutyčové zábradlí. Plně zajištěnou 
pracovní podlahu lešení získáme díky čelnímu 
zábradlí montovanému předem. 

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : kolektiv autorů
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie: Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz

Obrázek 1: Předem montované zábradlí 
u stavebnice lešení PERI UP

Obrázek 2: Plně zajištěnou pracovní 
podlahu lešení PERI UP získáme nasazením 
T rámu s jednotyčovým zábradlím a čelním 

zábradlím montovaným předem.
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Při montáži a demontáži dílcového fasádní-
ho lešení LAYHER BLITZ máme k zajištění 
pracovníků dvě možnosti :

1) Použití OOPP pro zajištění proti pádu při 
využití bodů pro upevnění uvedených v návo-
du na montáž, demontáž, údržbu a používání,

2) Nebo využít ochranného montážního zá-
bradlí Layher (OMZ), které se skládá ze dvou 
základních montážních sloupků a telesko-
pické zábradelní tyče.

U lešeňových konstrukcí, které odpovídají 
základní variantě normovaných (předepsa-
ných) provedení dle návodu bez vnějších kon-
zolí a lešeňových překlenutí, doporučuje RUX 
při montáži a demontáži použití Rux-mon-
tážních sloupků zábradlí v místě výstupového 
pole lešení. Toto montážní zábradlí bylo vyvi-
nuto pro rámové konstrukce lešení s účelem 
zvýšení bezpečnosti proti pádu.

Systém se skládá z následujících stavebních 
prvků - montážního sloupku zábradlí a mon-
tážního zábradlí (jedná se o předběžné zábrad-
lí, které po skončení montáže daného patra le-
šení, může být z daného patra demontováno).

Obrázek 3: Upevňovací body na lešení     
Layher Blitz

Obrázek 4: Příklady zachycovacích 
postrojů

Obrázek 5: Montáž ochranného 
montážního zábradlí Layher
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Bohužel praxe ukazuje, že i navzdory kaž-
doročnímu opakování se lešenáři dopouštějí 
stále stejných chyb. Kde jinde než na stránkách 
našeho odborného časopisu, lze provést osvě-
tu a ukázat demonstrativně alespoň část těchto 
nejčastějších pochybení, jež mohou mít ve vý-
sledku fatální důsledky, tj. totální selhání kon-
strukce lešení. 

Ustanovení o základních požadavcích na 
konstrukce lešení nalezneme hned v několika 
předpisech. Pokusme si je tedy trochu osvěžit:

ČSN 73 81 01, Lešení - společná ustanove-
ní, hl. 5, kap. 5.1, čl. 5.1.1, věta první: „Lešení 
se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, 
bezpečnost pracovníků, komunální bezpečnost a 
ekonomické využití“. 

ČSN EN 12 811-1 (73 8123) - Dočasné 
stavební konstrukce, část 1: Pracovní lešení 
– požadavky na provedení a obecný návrh, hl. 
5, kap. 5.1: „Všechny plochy pro přístup a prá-
ci musí být uspořádány tak, aby bylo zajištěno 
vhodné pracoviště a:
- ochrana osob před rizikem pádu;
- zajištěno bezpečné uskladnění materiálu a za-

řízení;
- ochrana níže se nacházejících osob před pada-

jícími předměty.

Pozornost má být věnována ergonomickým 
faktorům“. 

Příloha NV 362/2005 Sb., o bližších požadav-
cích na bezpečnost a ochranu zdraví při prá-
ci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, kap. VII dočasné stavební 
konstrukce, odst. 4: „ Dočasné stavební kon-
strukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud
a) jsou založeny na dostatečné únosném terénu 

nebo na konstrukci jejíž únosnost je staticky 
prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouz-
nutí buď připevněním k základové ploše, nebo 
jiným způsobem s odpovídající účinností, 
který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení 
jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti ná-
hodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově 
tuhý celek, zajištění proti lokálnímu i celkové-
mu vybočení, posunutí nebo překlopení. 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce 
je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají 
povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pra-
covní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby 
se jejich součásti při běžném použití neposou-
vali, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou 
nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti 
samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bez-
pečných komunikacích (žebříky, schody, ram-
py nebo výtahy)“. 

Většina chyb v konstrukcích lešení je bohužel 
způsobena lidským pochybením. Ta jsou velmi 
často v hrubém rozporu s těmito uvedenými 
požadavky. 

Vady v konstrukci lešení lze shrnout do dvou 
základních skupin:
1) vady ovlivňující statickou bezpečnost kon-

strukce
• vady v založení konstrukce
• vady kotvení konstrukce 
• vady ztužení konstrukce
 
2) vady ovlivňující uživatelskou bezpečnost 

konstrukce
• vady v konstrukci podlahy
• vady v zabezpečení volného okraje 
• vady v zabezpečení ochrany veřejného zájmu

K citovaným vadám bychom vždy našli pří-
slušná podrobná ustanovení norem, které nám 
poskytují návod na správné provedení. Touto 
cestou, ale dnes nepůjdeme. Ukážeme si něko-
lik obrázků z praxe, znázorňujících ty nejzá-
kladnější a taktéž často opakované chyby.

Bohužel současná situace je částečně zavi-
něna taktéž nízkou kvalitou některých školi-
telských organizací, které vyrobí z pracovníka 
lešenáře za pár hodin. Takto proškolený pra-
covník si následky nese celý svůj profesní ži-
vot. Chybí mu zdravý základ znalostí, jež by 
mohl dále rozvíjet. 

RAMIRENT, s.r.o., se sídlem Náchodská 2517/254, Praha-Horní Počernice Autor : Bc.Milan Pavlík
tel.: 281 920 206 Fotografie :  Archiv autora
www.ramirent.cz, e-mail: info@ramirent.cz

Nejčastější chyby v konstrukcích lešení 

Téma pro dnešní článek jsem zvolil s ohledem na právě skončené mimo sezónní období, 
v němž se odehrávají pravidelná školení lešenářů. 

Chybějící či nedostatečné podkladní prvky 
pro optimální rozložení sil 

do základové spáry 

Vady v založení konstrukce:

Nedostatečné zajištění kotevních trubek 
proti vysunutí z vrutů, namáhání vrutů ohy-
bovým momentem často doplněné o špatně 

provedený kotevní rastr

Vady kotvení konstrukce:

Ztužení neprobíhá souvisle od paty 
konstrukce k nejvyšší úrovni vodorovného 

ztužení 

Vady ztužení konstrukce

Nezajištění mezery mezi podlahami 
obzvláště na nárožích či přechodech mezi 

jednotlivými částmi konstrukce

Vady v konstrukci podlahy

Špatně provedené zábradlí v rozích, 
chybějící zábradlí po částečné demontáži 

konstrukce

Vady v konstrukci podlahy
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ASTA, spol. s.r.o., se sídlem Milady Horákové 28, Praha 7 Autor : Ing. Tomáš Teissing
tel.: 233 375 386, mobil: 602 296 775 Fotografie : Archiv firmy
www.asta-geda.cz, e-mail: info@asta-geda.cz
Neobyčejně šikovné a výkonné výtahy od Německé firmy Geda fungují na našem Čes-
kém stavebním trhu již dobrých 30 let jako nezastupitelná součást zařízení stavenišť 
a to jak při výstavbě, tak při rekonstrukcích široké škály stavebních i technologických 
konstrukcí.

Podle charakteru použití dle zásad a norem 
EU je řadíme do těchto kategorií.
1. Dočasná stavební zdvihací zařízení s nosností 

od 60 do 3500kg
2. Stálá stavební zdvihací zařízení jako nedílná 

součást technologických celků stavebních objek-
tů a budov.

3. Speciální stavební zdvíhací zařízení.

Již dlouhodobým cílem tohoto širokého spek-
tra výroby stavebních výtahů a zdvihacích zaří-
zení je prakticky uspokojení každého zákazníka, 
který se pohybuje v procesu stavební výroby 
s uvědoměním, že manipulace materiálu na jaké-
koliv stavbě pro zabezpečení vlastního stavební-
ho procesu je dnes již a nezbytným imperativem 
pro každou úspěšnou stavbu.

Je nutné si spočítat, že používat stavební děl-
níky, leckdy s vysokou kvalifikací, na namáhavý
a především pak neohrabaný ruční transport ma-
teriálu, je dnes už nejen nemoderní, ale přede-
vším je to hlavně neekonomické a neefektivní. 

Kupodivu dnes to samé začíná již konečně 
platit o transportu vlastních pracovníků na stav-
bě, kteří v důsledku konzervativního pohybu na 
stavbách mají velkou následnou ztrátu produkti-
vity a navíc zejména při rekonstrukcích zatěžují 
stavební objekty často proti vůli a přání obyvatel 
těchto objektů. 

Jedním z nejvíce oblíbených stavebních výta-

hů na materiál v kategorii dočasných stavebních 
výtahů a zařízení je šikmý a svislý lanový výtah 
GEDA COMFORT 250, který se používá jak ve 
svislém, tak v šikmém provedení. 

Svisle se používá do výšky 60 m a šikmo se 
používá do výšky 19 m na materiál s celkovou 
nosností do 250 kg.Velkou předností tohoto výta-
hu je, že funguje na napětí 220 V s 6A pojistkou.
Tento stavební výtah se ještě vyrábí v levnějším 
provedení „STANDARD“, ale pouze v šikmém 
provedení. Tyto dva typy výtahů společně s leše-
nářskými vrátky GEDA MINI 60, GEDA MAXI 
120 a GEDA MAXI 150 se staly dnes již skoro 
základním vybavením každé lešenářské nebo 
stavební firmy pro svoji jednoduchost, odolnost
a možnost prakticky univerzálního použití. 

Zároveň je ovšem třeba připomenout, že 

v současné době se snažíme upozorňovat naše 
zákazníky na použití sloupových stavebních vý-
tahů s ozubením všude tam, kde výška objektu 
přesáhne 25m. 

I když jsou lanové výtahy konstruovány do 

výšky až 60 m, tak přece jenom ozubení je pro 
větší výšky podstatně solidnější řešení jednak 
vzhledem ke stabilitě a především pak vzhledem 
k podstatně větší nosnosti těchto výtahů. Jestli-
že se navíc náš zákazník rozhodne pro transport 
pracovníků na stavbě, pak je použití sloupového 

výtahu s ozubením již nezbytné. 
Na transport do těchto větších výšek ještě 

s napětím 220V máme k dispozici GEDA 200Z 
a GEDA 300Z. Pro současný transport staveb-
ních dělníků je nejvíce oblíbený stavební vý-
tah GEDA 500Z/ZP s nosností 850kg a GEDA 
1500Z/ZP s nosností 1500kg, které ovšem oba 
dva pracují na 380V.

Novinkou je sloupový výtah s ozubením 

Stavební výtahy GEDA v roce 2010.

GEDA MNI 60S

GEDA MAXI 120S

GEDA MAXI 150S

GEDA 200Z

GEDA 300Z

GEDA 500ZP
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GEDA 300Z/ZP, který uveze 300kg nebo 3 sta-
vební dělníky a pracuje ještě na napětí 220V.

Všechny tyto typy stavebních výtahů jsou 
ve firmě ASTA samozřejmě včetně stavebních
„shozů“ kdykoliv k dispozici a současně je 
máme též v naší půjčovně, aby naši zákazníci 
měli vždy možnost si všechna tato zařízení prak-
ticky vyzkoušet ještě před úvahami o případné 
koupi. Současně naši servisní pracovníci jsou 
jako vždy připraveni okamžitě řešit všechny 
možné problémy, které by se mohly případně 
při nasazení těchto strojů a zařízení vyskytnout. 
Samozřejmostí jsou opravy všech druhů včetně 
dodání náhradních dílů.

Celý náš pracovní kolektiv se těší na nastáva-
jící stavební sezonu a pevně věří, že všichni naši 

zákazníci s námi budou spokojeni,  alespoň tak 
jako tomu bylo do dnešní doby.

Půjčovna stavebních výtahů
Mgr. Radek Šneeweis
e-mail: pujcovna@asta-geda.cz
Ing. Michal TeissingGEDA 1500ZP

SHOZY SUTI GEDA
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LAVEL MB, s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Ing. Petr Veselý
tel.: 326 723 773 Fotografie :  Archiv firmy
www.lavel.cz, e-mail: info@lavel.cz

Již mnohokrát jsme setkali s požadavkem objednatele na přemostění pro chodce o rozpětí 
vyšším než 15,00m. Proto firma Wilhelm Layher GmbH & Co. KG přichází ze systémovým
řešením. Normový požadavek na zatížení podlah v případě použití jako veřejného přechodu je 
5 kN/m2. V případě, že chceme přechod použít jako přístupovou cestu na stavbě je normový 
požadavek na zatížení 1,5 kN/m2.

Představujeme systémové mosty LAYHER

ALLROUND přemosťovací systém je ideál-
ní doplněk k systému LAYHER ALLROUND. 
Pouze s několika málo dodatečnými díly lze do-
statečně zvýšit únosnost systému ALLROUND 
a vytvořit například přechody pro chodce na vel-
ká rozpětí nebo podpěrné konstrukce pro velká 
zatížení. To je dobře využitelné při sportovních 
a hudebních akcích, ale také jako dočasné kon-
strukce v městském provozu nebo jako přístupo-
vé cesty na stavbě.

ALLROUND přemosťovací systém je k dis-
pozici v obvyklých rozměrech 2,07 m a 2,57 m 
s unikátním propojením pomocí klínové kon-
covky, která je plně kompatibilní s ostatními 
dílci LAYHER ALLROUND. Komponenty pře-
mosťovacího systému jsou jednoduše spojeny 
čepy s pojistkou. Nespornou výhodou je poměr-
ně rychlá a jednoduchá montáž.

Při použití jako podpěrného nosníku pod leše-
ňovou konstrukcí, pódia nebo střešní konstruk-
ce je tento systém spojen s konstrukcí nad ním 
pomocí ALLROUND stojek. Užitím klínových 
koncovek navařených na stranách lze dokonce 
připojit i zavěšené lešenové konstrukce nebo lze 
vedle sebe spojit několik přemosťovacích jedno-
tek, čímž lze dále zvýšit nosnost. 

Při stavbě přechodů pro chodce je ALL-
ROUND přemosťovací systém spojen se stoj-
kami ALROUND využitím klínových koncovek 
na stranách sloupku. Podle potřeby lze použít 
pódiové nebo ocelové podlahy. Most lze zakrýt 
z boku PROTECT systémem a zastřešit. Most 
je posazen na těžkých podpěrách Layher se 
specielně navrženými díly. Komponenty těchto 

podpěr umožňují montáž na zemi s následným 
usazením pomocí jeřábu, což je hlavní výhoda 
v případě montáže mostu přes silnici. 

Výhody přemosťovacího systému
- extrémně vysoká nosnost
- plně kompatibilní s komponenty Layher All-

round
- délka je flexibilní s použitím rozměrů 2,07m

a 2,57 m
- zavětrování pomocí tyčí s napínákem
- jednoduché spojení čepy s pojistkou
- podpěra pod lešení, pódia a střechy
- mosty s rozpětím až 33 m
- možnost zakrytí PROTECT systémem
- možnost montáže na zemi
- snadná montáž na těžké podpěry Layher

Použití jako most pro chodce
Povolená zatížení mostů pro chodce jsou sta-

novena v tabulkách pro délky polí nosníku 2,07 
a 2,57m. Požadavky na mosty pro chodce:
- použití podiových podlah
- otevřený most (bez zakrytí PROTECT kazeta-

mi a střechou)
Zatížení jsou omezena systémem nosníků bez 

ohledu na příčné ztužení a dynamickou citlivost .
Hodnoty jsou orientační a jsou závislé na 

podmínkách (způsob použití, vítr, zakrytí atd.) 
a musí je ověřit kvalifikovaná odborně způsobilá
osoba především s ohledem na vibrace a příčné 
ztužení!

Při užití ocelových podlah místo pódio-
vých je povolené nahodilé zatížení sníženo 
o 0,20 kN/m².
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PKL servis s.r.o. se sídlem, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek 
tel./fax : 233 378 351, mobil : 720 203 495 Fotografie : Archiv firmy
www.pklservis.cz, e-mail: info@pklservis.cz

Nápad zrealizovat jediný soutěžní cirkusový 
festival v Čechách zrál v představách Artura 
Kaisera z firmy PromoProdukce a.s. již dlouhá
léta. Při přípravě projektu se inspiroval cirku-
sovým festivalem, který má již třicetiletou tra-
dici a koná se v monackém Monte Carlu. 

Pořadatel akce by se tímto unikátním prvním 
ročníkem rád vyrovnal světovým festivalům 
jako jsou například Golden Circus festival v Ří-
mě nebo dalším festivalům cirkusového umění 
v Maďarsku a Francii. Bylo jistě dobré, že i čeští 
diváci okusili a zažili jeden z nejnevšednějších 
zážitků cirkusového přestavení světového mě-
řítka. Festival se konal pod záštitou primátora 
Hlavního města Prahy, MUDr.Pavla Béma.

 Divákům se představilo devět soutěžních 
týmů, které se uvedly ve třech jedinečných 
představeních a utkaly se mezi sebou o vítěz-
ství.

O umu jednotlivých týmů rozhodovala od-
borná a VIP porota, složená ze známých osob-
ností, světových cirkusových agentů a ředitelů 
světových cirkusů. Publiku se představil čestný 
host a předseda odborné poroty v jedné oso-

bě, herec a mim Bolek Polívka, dále pak herec 
Lubomír Lipský, moderátor a producent Petr 
Šiška, zpěvačka a modelka Iva Frühlingová, 
jazzman Pavel Ryba, choreograf a herec Pavel 
Towen Veselý, autor hudby k festivalu, zpěvák 

a leader kapely O5&Radeček, Tomino Polák, 
dále pak Are Arnardo, ředitel norského cir-
kusu Arnardo, Carl Jernström, ředitel cirkusu 
Finlandia nebo také Filip Gaier – Busch, ředitel 
německého cirkusu Busch – Roland.

Ve dnech 13. – 14. února 2010 se v hlavním městě Praze, v Incheba aréně, uskutečnil 
první unikátní ročník Mezinárodního festivalu cirkusového umění Cirkus Cirkus. Ani 
tato akce se neobešla bez tribun NÜSSLI.

Konstrukce z lešení Layher a tribun systémů Nüssli
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 Všemi představeními provázel známý mo-
derátor a zpěvák Petr Vondráček, který také 
zazpíval ústřední písně, složené přímo na míru 
pro Cirkus Cirkus.

Jelikož Incheba aréna nemá pevné tribuny, 
bylo potřeba hlediště řešit pomocí dočasných 
konstrukcí. Tohoto úkolu se zhostila firma PKL

servis s.r.o., která na základě zaměření celé aré-
ny navrhla a zpracovala celkové schéma hlediš-
tě. Poté se chopila celkové realizace.

Hlediště tvořily dvě tribuny NÜSSLI s kapa-
citou 1600 resp. 345 sedících diváků a jedna tri-
buna LAYHER s kapacitou 216 sedadel.

Montáž tribun byla zahájena 8.února v 16.00 

hod. a byla dokončena 9.února v 17.00 hod. 
Dne 10.února v dopoledních hodinách byly 
odvezeny na sklad obaly a ve 14.00 hodin došlo 
k předání konstrukcí.

Celková hmotnost konstrukcí byla 115 
tun. Materiál byl navezen 5-ti kamióny ze 
SRN a jednou soupravou materiálu ze skladu 
v Praze.

Demontáž byla zahájena odmontováním se-
daček dne 14.2. ve 22.00 hod. Poslední materi-
ál byl z haly vyvezen 15.2. ve 23.00 hod. 16.2. 
v ranních hodinách v hale již probíhaly první 
tréninkové jednotky hokejového potěru. 
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DRAWBRIDGE s.r.o. se sídlem, Javorová 447, 252 42 Jesenice Autor : Eva Drahošová 
tel:+420 257 741 441, fax : +420 257 741 440, mobil : +420 724 223 007 Fotografie : Archiv firmy
www.drawbridge.cz, e-mail: e.drahosova@drawbridge.cz

Často bývá lešení zcizeno i tehdy, když je po-
staveno. Zcizení není možné zabránit ani tím, 
že se díly barevně označí a to proto, že nemají 
výrobní číslo a barevné značení není z hlediska 
právního potřebným důkazem. Tím je jakýko-
liv trestní postih velice problematický, pokud 
ne předem vyloučený. Navíc ani pojišťovny 
z výše uvedených důvodů lešení na stavbách 
nepojišťují. Pokud by však bylo možno vlast-
nictví jednoznačně a nezvratitelně prokázat, 
situace by se stala pro samotného majitele pří-
znivější. Existuje tedy nějaké rozumné řešení? 
Dlouho nebylo možno tuto otázku zodpovědět 
kladně. V současné době přichází firma Draw-
bridge s.r.o. s řešením, při kterém nabízí využi-
tí systému KRIMISTOP pro efektivní a cenově 
velice rozumné označení lešení a i jiných sta-
vebních prvků, zařízení, atd., které vlastnictví 
jednoznačně prokazuje a tím je tedy možno, 
díky speciálnímu kódu, vlastnictví jednoznač-
ně prokázat. 
V čem naše metoda spočívá?

Mikrotečkové značení předmětů KRIMIS-
TOP již umožnilo nejednomu majiteli kola, 
auta (a to i jednotlivých označených dílů), lodí, 

strojů, nářadí i dalších cenných předmětů je-
jich identifikaci a vrácení původnímu majiteli.
Mikrotečky jsou u automobilů, kol a dalších 
předmětů navíc kombinovány s mikročipy. 
Každý označený předmět je potom zaveden 
do centrálního registru, do kterého má přístup 
nejen každý majitel registrovaného předmětu, 
který má své vlastnictví zabezpečeno systémem 
KRIMISTOP, ale rovněž policie a pojišťovna.

U stavebního lešení jsou na jednotlivé dílce 
naneseny mikrotečky, obsahující logo KRI-
MISTOP, kód vlastníka a číslo. Mikrotečky 
jsou kovové o velikosti cca 0,5 mm a nejsou 
pouhým okem viditelné. Na jeden díl lešení jich 
je naneseno několik desítek až stovek na různá 
místa. Mikrotečky jsou snadno zjistitelné UV 
lampou a to i v případě, že dojde k jejich pře-
tření libovolným barevným nátěrem. Umísťují 
se nejen na viditelných místech, ale také v trub-
kách, kde je absolutně vyloučeno jakékoliv 
mechanické poškození. V případě ztráty části 
lešení označeného systémem KRIMISTOP je 
ztráta dílů vyznačena v registru a policie ČR, 
dokonce i policejní orgány dalších zemí EU, 
mají k dispozici informaci o ztrátě dílů s kon-

krétním unikátně registrovaným kódem. Ně-
kdy bývá mikrotečkové značení dílů nazýváno 
jako DNA výrobku.

Navíc pro pojišťovnu, policii a soudy je ozna-
čení KRIMISTOP postačují pro jednoznačné 
prokázání vlastnictví. Po předběžném projed-
nání problematiky s Českou pojišťovnou a.s. je 
tato ochotna lešení pojistit i na stavbě. U po-
jistek jsou potom uvedeny příslušné kódy mi-
kroteček. Jak jsme již výše uvedli, přítomnost 
mikroteček je ověřována UV lampou a přesný 
kód je z mikrotečky identifikován kapesním
mikroskopem. V ČR jsou hlídky policie vyba-
veny UV lampami a mikroskopy a 2x ročně se 
zajišťuje jejich odborné školení.

Jsme přesvědčeni, že metoda označování 
nejrůznějších výrobků mikrotečkovým systé-
mem KRIMISTOP a jejich registrace v cen-
trální databázi, která je přístupná policejním 
orgánům v celé EU, jsou dostatečným důvo-
dem pro seriózní spolupráci s firmou Draw-
bridge s.r.o. Náklady za označení a zajištění 
evidence v registru jsou ve srovnání s případ-
nými ztrátami nepojistitelných výrobků zane-
dbatelné. 

Vážení obchodní přátelé, jak asi víte, jsou krádeže lešení bohužel dosti častým jevem ve 
stavebnictví nejen v ČR, ale na stavbách po celém světě. Pokračování krize bude tento 
nešvar jen dále prohlubovat. 



1. Ing. Vlasák Svatopluk, lešení Vyžlovská 2251/52 Praha 10 svatopluk.vlasak@gmail.com
2. PKL servis s.r.o. Milady Horákové 28 Praha 7 zdenek@pklservis.cz
3. Ing. Škréta Karel Hradební 759/5 Praha 1 skreta@volny.cz
4. Ing. Petr Veverka - PROVE Drahelka 345 Brodce prove@dragon.cz
5. PROFO MONOLITY, s.r.o. Dělnická 1a/434 Havířov - Město info@profomonolity.cz
6. JM-lešení družstvo služeb Paskovská 725/48a Ostrava-Hrabová jm-leseni@seznam.cz
7. LAVEL MB, s.r.o. Milady Horákové 28 Praha 7 petr.vesely@lavel-mb.cz
8. Iriko spol. s r.o. Ruská 124/15 Mariánské Lázně irlvek@atlas.cz
9. PERI spol. s r.o. Průmyslová 392 Jesenice m.holik@peri.cz
10. DS, spol. s r.o. Úvoz 8 Brno dssro@dssro.cz
11. BIS Czech s.r.o. Jakuba Arbesa 2600 Most info@bisczech.cz
12. HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217 Praha 5 leseni@hochtief.cz
13. Habásko Vladislav - půjčovna lešení Bajkalská 656/4 Praha 10 habasko@pujcovnaleseni.cz
14. RUX ČR s.r.o. K Třebonicům 100 Praha 5 - Řeporyje rux@rux.cz
15. GP-mont s.r.o. U Zámeckého parku 682 Litvínov gpmont@seznam.cz
16. Bečvář Pavel K Hájovně 744 Lom u Mostu
17. EVEREST servis s.r.o. Běchovická 555 Šestajovice info@everestservis.cz
18. ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 Třebíč zverina@alfeko.cz
19. RRK spol. s r.o. Krčská 417/37 Praha 4 - Krč dohnal@rrk.cz
20. Ing. Milan Veverka Hluboká 188 Brodce milan.veverka@gmail.com
21. Skanska a.s. Líbalova 1/2348 Praha 4 - Chodov petr.firbach@skanska.cz
22. Tykal Marek Livornská 429 Praha 10 - Horní Měcholupy mtl@email.cz
23. Euromont lešení s.r.o. 28. října č.p. 123 Most bugna@seznam.cz, 
24. RaMu-Plus, s.r.o. náměstí Míru 954 Vracov mundl@ramu.cz
25. Ing. Marie Bukovská Melounova 520/4 Praha 2 bukovska@vubp-praha.cz
26.
27. ALFIX ČR, s.r.o. Korunovační 29 Praha 7 alfix@alfix.cz
28. FEIG, spol. s r.o. Bechyňova 5/1614 Praha 6 feig@feig.cz
29. Coleman S.I., a.s. Bobrky 478 Vsetín jan.strakos@coleman.cz
30. Josef Jambor Branišov 53 Dolní Rožínka josef.jambor@seznam.cz
31. EKRO CZ s.r.o. Průmyslová 50 Stránčice klaska@ekro.cz
32. INTERSYS a.s. Fr. Diviše - areál RTK Praha 10 -Uhříněves hos@intersyspraha.cz
33. Ing. Jan Karola Kojkovice č.p. 42 Třinec jankarola@triomobil.cz
34. Harsco Infrastructure CZ s.r.o. Bečovská 939 Praha 10 ikunst@sgb.cz
35. Patrik Macoun Demlova 1989/8 Velké Meziříčí info@macounvm.cz
36. HAKI a.s. Studené 94 Jílové u Prahy pavel.cahyna@haki.cz
37. Ivan Kočík - KOLT servis Čapkova 926 Nové Město na Moravě ivan.kocik@seznam.cz
38. DSK servis s.r.o. U Brodu 214 Karlovy Vary info@dskservis.cz
39. TONSTAV - SERVICE s.r.o. Okružní 630 České Budějovice vodicka@tonstav-service.cz
40. LTK - Jiří Kopic Drážní 9 Brno - Slatina jirikopic@leseni-kopic.cz
41. Petr Foltýn Fučíkova 286 Terezín foltynpetr@tiscali.cz
42. RYDVAL, a.s. Kámen 42 Děčín pavel.rydval@seznam.cz
43. Ing. Jaromír Bubeníček - LEŠKO Hrdoňovická 254 Praha 9 lesko@lesko.cz
44. JUMAR - lešení s.r.o. Jizerská 328 Praha 9 jumarleseni@seznam.cz
45. Ing. Miroslav Černý Slavkovská 16/b Opava miroslav.cerny@cbox.cz
46. Alois Schön - ASS Lešení Brtnička 13 Předín info@ass-leseni.cz
47. RAMIRENT s.r.o. V Jirchářích 148/4 Praha 1 milan.pavlik@ramirent.cz
48. Roman Datel Lužická 14/1130 Praha 2 r.datel@volny.cz
49. Jiří Pernička Svésedlice 3 Svésedlice pernicka@iol.cz
50. Petr Hřebačka Karla Čapka 19 Teplice inrev@volny.cz
51. Jiří Švancara - JISAN Na Partkách 164/10 Olomouc leseni@jisan.cz
52. EVEREST jih s.r.o. Malešická 2686 Praha r.valis@everestjih.cz
53. VSM, spol. s r.o. Znojemská 82a Jihlava jan.pertlik@vsmjihlava.cz
54. Karel Justra - školení leš. techniky Komenského 290 Meziboří
55. SNEP spol. s r.o. Větrná 145 Neratovice-Byškovice jirsak@snep.cz
56. JUREX v.o.s. Richarda Weinera 2304 Písek info@czjurex.cz
57. LEKONE s.r.o. A. Dvořáka 2165 Most martin.nekolny@lekone.cz
58. Ing. Ivo Hejduk nám. Míru 108/28 Svitavy hejduk.sy@o2active.cz
59. Milan Havlička tř. Těreškovové 2263/25 Karviná - Mizerov mhavlicka@seznam.cz
60. ASTA spol. s r.o. Milady Horákové 28 Praha 7 tuma@asta-geda.cz
61. KZ uni, s.r.o. Tušimice 12 Kadaň kzuni@seznam.cz
62. MH CIRUS SERVIS, s.r.o. Marxovo nám. 96 Postoloprty mhcirus@mhcirus.cz
63. PROFO SERVIS s.r.o. Lukavecká 1732 Praha 9 - Horní Počernice marek.kloza@profoservis.cz
64. AB TRIO, spol. s.r.o. Budovcova 880/13 Liberec 1 abtrio@abtrio.cz
65. Roman Fajkus Jiřího Herolda 12/1557 Ostrava - Bělský les ar-strechy@seznam.cz
66. J. Červený s.r.o. Sokolovská 1400 Tachov jcerveny@jcerveny.cz
67. ADIC Bohemia s.r.o. Lipová 1503 Šenov adic@email.cz
68. PH lešení s.r.o. Kamínky 274/2 Brno pavel@ph-leseni.cz

Seznam členů Českomoravské komory lešenářů o.s.






