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Editorial
Jaro roku 2020 nás překvapilo, potkávat
lešenáře se zahalenými tvářemi není
běžný pohled. Někteří z nich určitou
zkušenost s používáním respirátorů při
práci v prašném prostředí již měli, ale
toto je nová dimenze. Ochranu proti
COVID 19 jsme začali nosit všichni. Po
uvolnění v letním období se k rouškám
a respirátorům znovu vracíme. Omezení
hospodářského života se projevuje i ve
stavebnictví. Také některé lešenářské
firmy, které se podílely na společenských
akcích stavbou tribun tato omezení
znatelně pocítily. Věřme, že v příštím
roce se situace uklidní, život se vrátí do
svých kolejí a lešenářské firmy, společně s ostatními profesemi, začnou opět
zvedat hlavu.

soutěž O nejlepší lešenářskou stavbu
České republiky roku 2020. Jsme zvědavi, jaký bude ohlas.

Rádi bychom zvýšili zájem o zajímavě
řešená lešení a celou tuto problematiku
trochu zpopularizovali. Proto Českomoravská komora lešenářů vypsala veřejnou

V souhrnu se zdá, že na pozadí problémů
s COVID-19 se rýsuje i několik pozitivních možností, jak posílit lešenářskou komunitu. Přeji nám všem, ať se to podaří.

Máme připraven systém osvědčování
kvality podnikání členů ČMKL v souladu
s pravidly Hospodářské komory České
republiky. Osvědčení by mělo poskytovat garanci odborné i etické kvality
držitelů, kterými mohou být montážní
firmy, projektanti lešení, instruktoři lešenářské techniky nebo půjčovny a prodejci lešení.
Potěšující je informace, že v květnu
se nám podařilo získat autorizaci pro
zkoušky profesních kvalifikací Lešenář
šéfmontér a Lešenář montážník.

Ing. Karel Škréta
předseda představenstva ČMKL, z. s.
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Krátce…
1. ročník memoriálu Františka Zvěřiny
Na valné hromadě ČESKOMORAVSKÉ
KOMORY LEŠENÁŘŮ, která se konala
v únoru letošního roku, byla v diskusi
naznačena možnost zvýšit obecné povědomí o náročnosti návrhu a montáže
lešení například prezentací nejlepších
lešenářských staveb uplynulého roku.
Nejen z tohoto důvodu byl v dubnu
vyhlášen 1. ročník memoriálu Františka
Zvěřiny, veřejná soutěž zaměřená na již
realizované lešenářské stavby. Zájemci se
mohou přihlásit do jedné ze tří kategorií:
„Fasádní lešení“, „Prostorová a podpěrná
lešení“ nebo „Další dočasné konstrukce
z lešení“. Přihláška a podrobné informace jsou ke stažení na stránkách ČMKL
www.komoralesenaru.cz/aktuality.
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
člen představenstva ČMKL

Certifikace členů
Na základě úkolu Valné hromady se
ČMKL, z. s. podařilo získat oprávnění pro Osvědčování kvality podnikání
členů. V současné době patří ČMKL, z.
s. mezi pět subjektů, které mají zaregistrovaná pravidla u HK ČR. Pravidla pro
osvědčování byla vytvořena v souladu
s metodikou Hospodářské komory České
republiky. Cílem metodiky je sjednocení
přístupu jednotlivých Autorizovaných
živnostenských společenstev k poskytování záruk za své členy, tzn. garantování
jejich kvality, odbornosti i poctivosti.
V souvislosti s touto certifikací vznikl Etický kodex ČMKL, z. s. Pravidla
certifikace a Etický kodex naleznete na
webových stránkách ČMKL, z. s.
Ing. Milan Veverka
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Lešení PERI UP Flex a PERI UP Easy
splňují ty nejnáročnější požadavky
Marek Vyškovský, PERI, spol. s r. o. • foto: Archiv firmy PERI, spol. s r. o.
Rekonstrukce v areálu ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm
Výrobní společnost ON Semiconductor
Czech Republic vznikla v roce 2003
fúzí společností TESLA SEZAM (výroba
polovodičových čipů) a TEROSIL (výroba
křemíku). Obě uvedené společnosti byly
nástupnickými organizacemi bývalého
státního podniku TESLA, na jehož tradici
současná polovodičová výroba navazuje.
Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce rozšiřuje společnost výrobní kapacity.
Již několik let probíhá přestavba budov
a montáž nových výrobních zařízení.
V loňském roce bylo pro několik dodavatelů postaveno téměř 50 konstrukcí
různých typů, velikostí i tvarů. Byly
nasazeny osvědčené systémy lešení PERI
UP Flex, PERI UP Easy, stropní bednění
MULTIFLEX a bezpečnostní systém pro
ochranu proti pádu z výšky PROKIT.

Celkový objem lešení zde byl téměř
5 200 m3 a nasazeno bylo celkem 113
tun materiálu. Ve vrcholných obdobích
zde bylo postaveno i 7 konstrukcí najednou.
Pro montáž potrubí a jeho izolaci byly
vytvořeny výstupové věže ze systému
PERI UP Flex s půdorysným uspořádáním od 2,50 x 0,67 m až po 2,50 x
1,50 m a výškou až 28 m, které byly
doplněny o vnitřní dvoutyčové zábradlí
a vnitřní zarážku. V některých místech
jejich založení se nacházely málo únosné
střechy, které bylo nutno přemostit
hliníkovými příhradovými nosníky UAL,
případně podepřít stojkami MULTIPROP.
Nasazení lešení PERI UP Flex bylo velmi
žádoucí i v místech, kde si konkurenční

Výstupová věž do výšky 28 m s atypickým založením na příhradových nosnících.
4 | Lešenář 18

systémy neporadí s množstvím potrubního vedení, s výškovými rozdíly a přemostěním potrubí vzduchotechniky. Zde se
opět plně osvědčila možnost přesného
přizpůsobení modulového lešení, resp.
děleného rámu, podmínkám na stavbě.
Velmi výhodné bylo nasazení prostorového lešení PERI UP Flex okolo vzduchotechnických jednotek a pro montáž
potrubí vzduchotechniky a dalšího
potrubí. V úzkých prostorech byly pro
umožnění přístupu osazeny průmyslové
podlahy UDG s šířkou 25 cm. Prostorové
konstrukce z lešení pro montáž potrubí byly vytvořeny také ve vnitřní části
budovy, kde bylo nutné vyřešit jejich
založení, které nebylo jednoduché vzhledem k tomu, že se zde nachází množství
technologií, potrubí a různých otvorů.

Pracovní lešení PERI UP Flex v kombinaci s PERI UP Easy pro montáž protihlukové stěny.
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Konstrukce z lešení pro izolaci vzduchotechnické jednotky s volně průchozími rohy.

Pracovní lešení PERI UP splňuje ty nejvyšší požadavky na bezpečnost práce.
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Pro stěhování strojů do budovy byly
z lešení PERI UP Flex postaveny čtyři
transportní plošiny o nosnosti až 11 tun.
Každá plošina byla vytvořena na klasické
podpěrné věži z lešení doplněním o roznášecí rošt z dřevěných příhradových
nosníků GT 24 s překližkou. Volné okraje
plošin byly zabezpečeny proti pádu
z výšky ochranným zábradlím PROKIT
EP 110. Některé plošiny byly na stavbě
umístěny více než půl roku.
Koncem roku 2019 bylo postaveno
okolo přístavby budovy fasádní lešení
PERI UP Easy s dvoutyčovým zábradlím,
doplněné schodišťovým ramenem za
účelem přístupu na střechu budovy.

Transportní plošina s únosností až 11 t pro zavážení nových technologií do budovy.

Na bezpečnost práce dohlíží bezpečnostní technici ze čtyř různých organizací,
kteří byli s lešením PERI UP velmi spokojeni; jak s možností instalace vnitřního
zábradlí a zarážek, tak i kvůli ochrannému zábradlí PROKIT. Zaměstnanci
dodavatelů oceňovali zejména variabilitu
lešení, která umožňuje postavení jakékoli
konstrukce téměř kdekoli a dále flexibilitu lešenářů, kteří musí dodržovat přísné
požadavky stavby týkající se bezpečnosti
práce. ▪

Systém lešení PERI UP
Bezpečný, efektivní a flexibilní
Bezpečný
Integrovaná bezpečnost uživatele s předem montovaným zábradlím,
zámkem Gravity Lock a podlahami Locking Deck s pojistkou proti nazdvihnutí.
Efektivní
Snadná manipulace s lehkými systémovými díly a standardními
sestavami přemístitelnými s pomocí jeřábu.
Flexibilní
Maximální přizpůsobení individuálním požadavkům
stavby a možnost vysokého zatížení.

Bednění
Lešení
Služby
www.peri.cz

Modernizace fléry PSP
Ing. Štolba Martin, EUROMONT LEŠENÍ spol s r.o. • foto: Ing. Štolba Martin, Bc. Petr Ftáček
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o. se
specializuje na realizaci lešeňových
konstrukcí (dále jen DSK) v průmyslových
areálech. Mimo jiné zajišťuje již několik
desetiletí lešenářský servis pro účely
údržby strojní, elektro, M+R, stavební…
a pro účely realizace investičních akcí
/ projektů v areálu Chempark Záluží
v Litvínově. Díky těmto dlouhodobým
zkušenostem v tomto specifickém
prostředí byla společnost oslovena
firmou zajišťující realizaci investiční akce
„Modernizace fléry PSP“ s požadavkem
na stavbu lešení splňující požadavky
koncového zákazníka viz níže.
Název investiční akce:
Modernizace fléry PSP
Místo realizace investiční akce:
Chempark Záluží v Litvínově – provoz
PSP

Požadavky na DSK:
Koncový zákazník požadoval realizaci
DSK, která umožní v průběhu TA 2020
(zarážkových prací Rafinérie Litvínov)
•

výměnu potrubí komína uhlovodíkové fléry,

•

výměnu potrubí atomizační páry,

•

výměnu potrubí zemního plynu na
pilotní hořáky,

•

výměnu obou hořáků (uhlovodíkový
a sirovodíkový) včetně pilotních
hořáků,

•

výměnu potrubí kyselých vod,

•

opravu ocelové konstrukce polního hořáku (mechanické zbroušení
/ otryskání a následný ochranný
nátěr), výměna roštů, výměna či
oprava nevyhovujících částí stávající
OK.

Vzhledem k plánovaným činnostem
bylo třeba navrhnout a vystavět lešení
až k samotnému vrcholu OK fléry (tj. do
výšky 76 m) a zároveň vyřešit přístup
8 | Lešenář 18

ke všem částem ocelové konstrukce
a všem dotčeným potrubním rozvodům.
Současně Objednatel připojil požadavek
na „zaplachtování“ celé DSK z důvody
zamezení roznosu materiálu (používaného k otryskání OK) do okolních provozů
rafinerie. Z výše uvedených skutečností
jednoznačně vyplynula nutnost zpracování detailního statického posudku pro
danou DSK.
Pro realizaci DSK byl zvolen univerzální
modulový lešeňový systém Layher Allround® vyrobený firmou Wilhelm Layher
GmgH & Co KG., který je nejvhodnější
typ lešení pro realizaci lešeňových konstrukcí v průmyslových areálech z pohledu efektivity realizace (cenové hledisko,
pracnost, rychlost výstavby, bezpečnost…). Vlastní DSK byla z důvodů její
velké výšky koncipována jako 4 vzájemně
propojená samostatně stojící prostorová
lešení o devíti polích, přičemž vypracovaný statický posudek stanovil další
požadavky jako např. zdvojení vnitřních
nosných sloupků, realizaci vodorovného
ztužení…
V průběhu projednávání smluvního vztahu s Objednatelem prací byla bohužel
Objednatelem odmítnuta (z finančních
důvodů) naše nabídka na současnou realizaci osobo-nákladního výtahu společně
s vlastní DSK. Instalace výtahu by řešila
jak efektivnější realizaci DSK, bezpečný
a rychlý přesun pracovníků všech zúčastněných dodavatelů prováděných prací
včetně nástrojů, materiálů, barev…
Výstavba DSK byla realizována ve dvou
etapách:
První etapa (do výšky 56,5 m) probíhala
za plného provozu fléry PSP, při splnění
všech bezpečnostních požadavků v rafinérských provozech pro práce v prostoru s vysokým rizikem H2S (tj. použití
osobních detektorů H2S, únikových
masek a vysílaček s přímým spojením na
velín PSP).
Druhá etapa pak proběhla až po „sjetí“
jednotky PSP (tj. po zahájení vlastních
zarážkových prací).

První problémy nastaly již první den
stanovený pro zahájení realizace DSK.
Koncový zákazník provedl na přelomu
roku 2019/2020 zemní práce, o kterých nikoho dále neinformoval – terén
v prostoru kolem věže fléry PSP byl
tímto zásahem nezpůsobilý pro zakládání
(zejména pak severní strana). Problém
byl následně vyřešen zajištěním zemních prací – srovnáním terénu, jeho
zhutněním a osazením silničními panely
o rozměrech 1 x 2 m.
Dalším problémem bylo vlastní založení
DSK, z důvodů stávajících zařízení umístněných v prostoru pod OK fléry, přičemž
hlavním požadavkem na ustavení DSK
bylo zajištění minimalizace následných
kolizí sloupků a příčníků DSK s vyměňovaným potrubím.
V průběhu další realizace pak nastaly
očekávané komplikace / kolize jednotlivých prvků DSK s OK fléry. Z těchto
kolizí plynula řada přerušení průběžných
sloupků a to v místech kolizí s vodorovnými prvky OK fléry (ztužení OK fléry)
a hlavními nosnými prvky fléry (tato má
tvar jehlanu). V těchto případech docházelo k řadě zkrácení jednotlivých polí
DSK za současného použití příhradových
nosníků přenášejících síly do sousedních průběžných sloupků (vždy ve dvou
patrech nad sebou).
Dalším oříškem pak bylo vlastní kotvení
DSK k OK fléry, přičemž byla nutnost
dodržet požadavky na kotvení vyplývající
ze zpracovaného statického posudku
(již z výšky realizované DSK vyplývá, že
využití únosnosti jednotlivých nosných
sloupků bude na samé hranici únosnosti) a požadavků vyplývajících ze zadání
Objednatele. Vzhledem ke skutečnosti,
že konstrukce vlastní OK fléry je provedena ze šesti segmentů výšky 12,6 m
(první segment výšky 13 m), bylo využito
míst kolizí vodorovných prvky OK fléry
s průběžnými sloupky DSK na "odkládání" svislých sil od stálých a nahodilých
zatížení DSK do OK fléry. Prostřednictvím příhradových nosníků instalovaných
na vodorovné prvky ztužení jednotlivých
segmentů OK fléry byly přeneseny další
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svislé síly od stálých a nahodilých zatížení DSK do sloupků procházejících mimo
OK fléry do OK fakle. Tímto opatřením
byla DSK vyztužena / zpevněna (a to
i pocitově) za současného snížení zatížení dotčených sloupků DSK.
Vlastní realizace první etapy se neobešla bez komplikací, které lze zařadit
mezi vyšší moc, přímo ohrožující HMG
provádění navazujících činností (oprava
OK polního hořáku). Jednalo se zejména
o pozastavení prací (cca 30 dní) z níže
uvedených důvodů:
•

neplánovaná "sjiždění" a "najíždění"
jednotky PSP

•

vítr

•

déšť

Krom výše uvedených problémů se lešenáři potýkali se specifickými podmínkami
/ bezpečnostními předpisy koncového
zákazníka v areálu Chempark Záluží
v Litvínově:
•

zákaz kouření,

•

zákaz vnášení potravin a tekutin,

což při výškách, ve kterých lešenáři pracovali / dostupnosti pracoviště lešenářů,
za současné absence výtahu nezajišťovalo zrovna nejefektivnější průběh
lešenářských prací.
Současně nelze opomenout neustále
problémy s bezpečnostními techniky na
všech úrovních zúčastněných firem (počínaje bezpečnostními techniky investora, přes bezpečnostní techniky generálního dodavatele až po bezpečnostní
techniky Objednatele a Zhotovitele).
Jedním ze zásadních požadavků koncového zákazníka byl požadavek na realizaci plachet zajišťujících ochranu prostor,
provozů přilehlých k fléře PSP od poletujícího abraziva a oddělených částí původního nátěru / rzi v průběhu „pískování“
OK fléry a následného nanášení jednotlivých vrstev ochranného nátěrového
systému. Vypracovaný statický posudek
však „povolil“ zaplachtování DSK po
částech a to současně max. 10 m výšky
DSK. Plachtování bylo dle všech našich
předpokladů neúčinné, zbytečné a drahé.
Výsledný efekt použití plachet totiž
nebyl v souladu s původními požadavky,
protože jedna část poletujících částeček
byla vlivem komínového efektu vynesena
vysoko nad lešení a zde vlivem větru
10
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Hlavní informace vztahující se k předmětné investiční akci:
Výška / váha věže polního hořáku:
Zahájení první etapy (realizace DSK):
Dokončení první etapy (56,5 m):
Doba výstavby první etapy:
Zahájení druhé etapy:
Dokončení druhé etapy (77,5 m):
Doba výstavby druhé etapy:
Půdorys založení DSK:
Kubatura realizované DSK:
Tonáž realizované DSK:
Třída zatížení DSK:

76 m / 119 tun
9. 1. 2020
27. 2. 2020
cca 20 dní (cca 30 dní – pozastavení prací)
15. 4. 2020
20. 4. 2020
6 dní
14,07 m x 14,57 m
11 316,29 m3
267,64 tun
třída 2 (tj. 1,50 kN/m2) v jednom patře
a 50 % tohoto zatížení (tj. 0,75 kN/m2)
v dalším patře

Zúčastněné společnosti:
Koncový zákazník / investor:
Generální dodavatel:
Objednatel lešenářských prací:
Dodavatel lešenářských prací:
Subdodavatel lešenářských prací č. 1:
Subdodavatel lešenářských prací č. 2:
Zpracovatel výkresové dokumentace:
Zpracovatel statického posudku:
Úprava terénu – pokládka panelů:

UNIPETROL RPA, s. r. o.
Kovoprojekta Brno, a. s.
Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
Pavel Bečvář (založení DSK a práce do 42 m
výšky DSK)
KN-SERVIS SCAFFOLD, s. r. o. (od 42 m výšky
DSK + asistence)
PROVE servis s. r. o. - Ing. Petr Veverka
Ing. Svatopluk Vlasák
STAZEP, s. r. o.

Počty lešenářů podílejících se na realizaci DSK:
•

první etapa - realizace do cca 42 m:

16 denně

•

první etapa - realizace od cca 42 m do 56,5 m:

9 denně

•

druhá etapa - realizace od 56,5 m do cca 77,5 m:

7 denně

•

Objednatelem vyžádaná asistence při užívání DSK: 4 denně

roznesena po okolí (problém vyřešen
zaplachtováním „stropu“) a druhá část
poletujících částeček propadla mezerami
v DSK pod úroveň zaplachtování a odkud
byla opět dále roznesena po okolí.

Zahájení postupné demontáže DSK proběhlo dne 26. 5. 2020 uvolněním kotev
posledního patra DSK. Průběh vlastní
demontáže bude však problematický,
a to z důvodů:

Pro informaci je možné dodat, že v průběhu prvního týdne pískování OK fléry
bylo zpracováno a do okolí rozneseno
cca 10 tun písku.

•

nutnosti provádět opravné nátěry,
které mají své postupy (4 vrstvy /
technologické časy),

•

nedostupnosti jeřábu stavby a neefektivnost jeho držení pro účely
postupné demontáže,

•

nutného ručního spouštění materiálu (kladky / vrátky GEDA) na výškovou úroveň cca 50 m kam dosáhne
cenově dostupný jeřáb,

•

požadavku koncového zákazníka na
dodržení HMG pro demontáž DSK
na úroveň 56,5 m (jednoznačně
stanovený termín pro najetí provozu
PSP). ▪

Při realizaci prvních cca 20 m výšky
DSK byly lešeňové prvky přesouvány
ruční podávkou. Jeřábová technika byla
využita až od výšky cca 20 m DSK. Při
realizaci DSK byly postupně vystřídány
3 druhy jeřábů (s různým výškovým
dosahem a s tím související cenou za 1
hod práce). Jeřáby byly krom přesunu
lešeňových prvků použity i pro přepravu
lešenářů při využití košů zavěšených na
jeřábu. Při nedostupnosti jeřábů byly
pro průběžný přesun lešeňových prvků
použity ruční kladky a vrátky GEDA.
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EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.
28. října 123, 435 02 Most - Souš
tel.: 417 639 762, fax: 476 104 862
e-mail: info@euro-leseni.cz
www.euro-leseni.cz
Komplexní dodávka veškerého lešenářského servisu (tzn. montáže, demontáže
a pronájmu lešení, včetně dopravy) při realizaci investičních akcí nebo při zajišťování inspekční údržby v průmyslu (energetickém, rafinérském, chemickém…),
v bytové výstavbě, při sportovních a kulturních akcích.
Pro výstavbu lešení je využíváno zejména dílcové modulové lešení LAYHER ALLROUND.
Dále pak dílcové rámové lešení LAYHER BLITZ a trubkové lešení LEKO.
Nabízející je certikován pro obory èinností: • Montáž a demontáž technologických kovových lešení • Assemblement and deassemblement of a technology
steel scaffolding a je držitelem certikátu: • systému øízení a kontroly kvality dle normy ÈSN EN ISO 9001:2016 •managementu systému environmentální ochrany
uplatòovaného v souladu s ISO 14001-2016 • managementu systému BOZP uplatòovaného v souladu s ÈSN OHSAS
18001:2008 • shodného s požadavky normy dle SHE Checklist Contractors, SCC**2017/6.0

Fasádní rámové lešení Layher Blitz | Modulové lešení Layher Allround | Pojízdná hliníková lešení a žebříky Layher
Schodiště Layher | Těžké podpěry Layher | Provizorní přemosťovací systém Layher | Podpěrný systém Layher TG60
Provizorní kazetové zastřešení Layher | Plachtové střechy a haly Layher | Tribuny a pódia Layher | Truss systémy Layher

Prodej a pronájem lešení

LAVEL MB, s. r. o. | Milady Horákové 533/28 | 170 00 Praha 7 | tel. 326 723 773 | e-mail info@lavel.cz

www.lavel.cz

Pracovní a podpěrné lešení na mostě
přes Labe mezi Valy a Mělicemi
Ing. Milan Veverka, LAVEL MB, s. r. o. • foto: Archiv K2 Lešení, s. r. o. a LAVEL MB, s. r. o.
Nový silniční most přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice u Přelouče nahradil
původní provizorní Bailey Bridge, který
zde byl postaven v roce 1948. Nosná
konstrukce původního provizorního mostu byla složena z pěti polí o celkové délce
přibližně 88 m. Most byl v celém rozsahu

odstraněn. Nová trasa spojující obce
Valy a Mělice nově měří 480 m a její
součástí jsou dva mosty. Podružným
je rámová konstrukce přes Živanickou
svodnici o rozpětí 8,2 m. Hlavní je most
přes Labe, 194 m dlouhý spojitý ocelový
dvoutrám o pěti polích se spřaženou

spolupůsobící deskou mostovky. Střední
pole, které překlenuje koryto Labe, je
dlouhé 84 m, je vyztuženo obloukem
o vzepětí 12 m se závěsy a tvoří Langerův trám. Celková hmotnost ocelové
konstrukce je 645 t. Výstavbu mostu
prováděla firma SMP CZ, a. s.
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pracovní lešení zřízeny schodišťové věže
Layher Allround.
Celková výměra lešeňové konstrukce
činila 5.700 m3, její hmotnost činila
přibližně 55 t.
Montáž a demontáž lešení pro SMP
CZ, a. s. provedla firma K2 Lešení, s. r. o.
Vlastní montáž lešení proběhla v únoru
2020, 10 lešenářů ji provádělo 12 dní. ▪

Pro montáž oblouku bylo potřeba zajistit
bezpečný přístup pracovníků k celému
oblouku pro zajištění svářecích prací
a provedení nátěru konstrukce a zároveň
zajistit možnost podepření jednotlivých dílů oblouku před svařením. Tyto
požadavky zajistilo prostorové lešení
Layher Allround, které bylo navrženo
jako pracovní lešení se zatížitelností
podlah 2,00 kN/m2. V místech podepření
konstrukce oblouku bylo provedeno zesílení konstrukce lešení zdvojením sloupků
a osazeny křížové bednicí hlavy. Na obou
stranách oblouku byly pro přístup na
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Kostel Povýšení Sv. Kříže
v Teplicích
Ing. Petr Veverka, PROVE servis, s. r. o. • foto: Archiv firmy PROVE
Stavba: Oprava fasády Kostela Povýšení
Sv. Kříže v Teplicích
Provádějící firma: PROVE Servis, s. r. o.
Začátkem roku 2019 se na nás obrátil
investor s požadavkem na vybudování
konstrukce lešení pro opravu fasády na
kostele Povýšení Sv. Kříže v Teplicích.
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Proběhlo výběrové řízení, výsledkem
kterého bylo, že naše firma byla vybrána tuto zakázku realizovat. Jelikož
trvalo dlouho zajistit finanční krytí celé
zakázky, posunulo se zahájení stavby až
na červen 2019 s tím, že demontáž bude
provedena v polovině prosince 2019.
Jak jsme předpokládali, samozřejmě se

stavební práce posunuly a lešení zde
bylo skoro 1 rok.
Hlavním problémem bylo založení konstrukce kolem věže. Od země mohla být
pouze 2 pole z 8úhelníkového půdorysu,
ostatní strany musely být založeny kolem
celé věže na konzolách. U jedné sekce
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od země byl zřízen prostor na svislou
dopravu materiálu.
Pro konstrukci lešení na členité části objektu v místě průčelí bylo zvoleno fasádní
modulové lešení LAYHER ALLROUND
0,73 m.
Na vlastní věži a pro práce na plášti kostela v zahradě bylo provedeno založení
z lešení Layher Allround v kombinaci s fasádním rámovým lešením Layher Blitz.
Na základě návrhu našeho projekčního
oddělení a následného statického výpočtu pana Ing. Svatopluka Vlasáka byla
předložena varianta zesílené konstrukce
po ochoz věže a prostorového lešení
kolem vlastního vrcholku této věže. Po
zvážení technických možností bylo zvoleno pro výstupovou sekci od země do
úrovně cca 8 m fasádní modulové lešení
LAYHER ALLROUND 0,73 m s délkou
pole 2,57 m. Nad touto úrovní se pokračovalo s fasádním rámovým lešením
LAYHER BLITZ 0,73 m. Konstrukce byla
následně v úrovni cca 24 m horolezecky
znovu založena kolem věže s půdorysem
6 x pole 2,57 m.
Dále potom bylo zřízeno dalších 5 pater
opět klasického fasádního rámového

lešení. V úrovni ochozu (cca výška 32 m)
na vodorovně důkladně vyztuženém
základě byly postaveny kolem malých
věží ochozu 2 patra lešení LAYHER
ALLROUND s pracovními podlahami. Na
ochozu byla založena vlastní prostorová
konstrukce na výšku dalších cca 4 pater
lešení opět s pracovními podlahami ve
všech úrovních kolem věže.
Konstrukce byla kotvena do zděných
částí objektu, od úrovně ochozu ve
vyšších patrech bylo nahrazeno kotvení
opřením a vodorovným ztužením.
Dalším problémem byla doprava materiálu. Výstupová sekce byla zachována až
do výše 35 m a byla zároveň používána
i pro dopravu materiálu pomocí lešenářského vrátku GEDA 120 Maxi.
Po provedení projektové a výpočtové
fáze dodávky byly zahájeny přípravné
práce pro vlastní montáž. Montážní práce prováděla skupina speciálně vyškolených lešenářů, kteří již měli s podobnými
konstrukcemi velké zkušenosti. Všichni
pracovníci byli při montáži jištěni.
Bylo velice těžké dodržet podmínky bezpečnosti práce. Největším problémem

celé realizace byl silný vítr, který zde
foukal skoro neustále a výrazně ztěžoval
vlastní montážní práce i svislou dopravu
materiálu. Kvůli dodržení podmínek bezpečnosti práce pro montáž lešení byly
práce třikrát přerušeny.
Velkým problémem demontáže byla
etapizace po výšce, která nebyla předem
domluvena a působila nám značné potíže
v koordinaci prací.

Akce v číslech:
•

Zahájení prací (montáž):
1. 6. 2019

•

Ukončení prací (demontáž):
2. 5. 2020

•

Vlastní hmotnost konstrukce:
cca 25 800 kg

•

Provozní zatížení:
1 patro 1,50 kN / m2
1 patro 0,75 kN / m2

•

Délka montáže: 10 pracovních dnů
s přerušením

•

Počet pracovníků pro montáž: 12 ▪

Lešení LAYHER Montáž Demontáž Pronájem Prodej
Pronájem tribun Pronájem pódií Prodej lešení Layher Pronájem lešení Layher
Dodávky speciálních konstrukcí
Vyhotovení dokumentace k lešení
Prodej tahoměrů na zkoušení kotev lešení
Prodej výtahů a vrátků GEDA

PROVE servis s. r. o.
Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7
Tel +420 721 244 232

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

E-mail proveservis@gmail.com

Web leseni-servis.cz
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Jehlanová věž
Skoronice
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB, s. r. o. • foto: Archiv firmy RGSB, s. r. o.
V březnu a dubnu tohoto roku jsme
realizovali zajímavé lešení okolo věže na
římskokatolickém kostele v Obci Skoronice u Kyjova. Akce rozsahem nevelká, ale
technicky zajímavá. Investorem akce byla
Firma HB Delta ze Vsetína, reprezentovaná stavbyvedoucím p. Františkem Papšíkem. Tento kostel prodělal v minulých
letech rozsáhlou rekonstrukci a fasáda
kostela a věže byla již dokončena. Nová
byla i střecha lodi s krytinou z krásných
hliníkových tašek. K rekonstrukci zbývalo
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provést tesařskou konstrukci osmiboké jehlanové věže s novým pláštěm
z hliníkových šablon, klempířskými prvky
a svody uzemnění.
Věž kostela půdorysných rozměrů 4x4 m
byla vysoká až po lem začínající osmiboké jehlanové věže 18,65 m, s celkovou
výškou po cibuli 24,35 m. Pak následoval
kříž výšky asi 2 m. Záměrem bylo vybudovat lešení pouze ze tří stran věže až na
kótu 18,65 m. Čtvrtá strana měla zůstat

volná, neboť si majitel kostela nepřál jakkoliv zasahovat do nové fasády nad lodí
kostela a ani nepokládat nosné prvky na
novou hliníkovou krytinu lodi. Stará konstrukce jehlanového zakončení věže měla
být snesena jeřábem a nová měla být
zkonstruována na zemi a opět celá nová
měla být osazena na věž, tím byla absence lešení čtvrté strany věže opodstatněna. My jsme dokonce vybudovali lešení
okolo jehlanového zakončení na zemi vedle lodi kostela v předstihu a tam se také
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celé tesařské práce realizovaly. Problém
nastal v okamžiku, kdy řemeslníci, kteří
měli provést opláštění jehlanu šablonami
z hliníku na zemi, argumentovali faktem,
že nemohou zaručit vodotěsnost styků
při transportu jehlanového zakončení na
vrcholek věže. Důvodem byla zkušenost
z dříve realizovaných prací tímto způsobem. Tuhost konstrukce není taková, aby
nedocházelo k nadměrnému namáhání
styků a tím k ohrožení vodotěsnosti
pláště z šablon. My jsme potom pracně
dokončili montáž čtvrté strany věže. To
se nám povedlo za pomocí lešenářských
trubek. Tato konstrukce je samonosná
a je opřena pouze do stran již realizované konstrukce. Příhradové vazníky jsme
se s ohledem na stísněný manipulační
prostor v místě montáže obávali použít.
Jeřáb byl již ze stavby z finančních úspor
odvolán.
Na konec jsme lešení realizovali až na
kótu 24,0 m a z pracovních podlah nejvyšší úrovně lešení se osadil i repasovaný
kříž vrcholu kostelní věže.
Z přiložené fotodokumentace je patrný
pracovní postup montáže i konečná
podoba opraveného osmibokého jehlanu
zakončení věže. ▪

lešení
bednění
stavební systémy
PRONÁJEM
MONTÁŽ
DEMONTÁŽ LEŠENÍ
včetně zaměření, nabídky a
eventuálně i statické posouzení,
pokud to návrh lešení vyžaduje.
Vypracujeme nezávaznou
cenovou nabídku.
Staňkova 41, 612 00 Brno
tel.: 541 218 374
mobil: +420 602 504 186
e-mail: kuttner@rgsb.cz
www.rgsb.cz
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Závěsné konzolové lešení FOX
na hradě Bečov
Jan Strakoš, Coleman S.I., a. s. • foto: Coleman S.I., a. s.
V západní části České republiky, nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary, nad
místní řekou Teplá se nachází Bečov nad
Teplou. Dominantou tohoto malebného
městečka je gotický hrad s barokním
zámkem tyčící se na místním skalním
útvaru. Pozornost veřejnosti poutá nejen
svou historií a krásou, ale i faktem, že
zde je uložena vzácná a unikátní románská schránka – relikviář sv. Maura. Tato
drahocennost spolu s korunovačními
klenoty patří k nejcennějším zlatnickým
výtvorům na našem území.
Samotný hrad a zámek je tvořen několika
soubory budov vzájemně provázaných.
Dá se říci, že uprostřed se nachází
Pluhovský palác, v kterém probíhá rekon-

strukce, a to včetně střešního pláště.
Jelikož se tato budova nachází na skále
a z jedné strany je tudíž strmý sráz, padla
volba na kolektivní zajištění prací na
střeše na závěsné konzolové lešení FOX,
které je nejen pro tyto stavby ideální.
Závěsné konzolové lešení je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní
a údržbářské práce na střechách, věžích
a hradech. Dále nachází uplatnění při
instalaci reklam, montáži podbití, údržbě
okapů, stavbách a opravách komínů
a v řadě dalších aplikací, kde je kladen
důraz na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hodnoty lešení.
Základem je trojúhelníková konzole,
která spolu s dalšími do sebe zasunutými

prvky tvoří mimořádně variabilní nosný
prvek lešení. Se systémem variabilního
konzolového lešení lze vyřešit jakýkoliv
komplikovaný prvek střechy a římsy.
Součástí systému jsou kotevní prvky
v několika různých variantách, které
umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu a spojovací prvky, podlahy a zábradlí.
Využívá se zde také geotextílie a síťovina
proti propadu materiálu.
Vlastní montáž, příprava byla velmi specifická. Zadání znělo postavit
konzolové lešení na venkovní straně
hradu ze srázu a na hlavním nádvoří.
Pro vstup a vjezd se mohl použít pouze
vchod hlavní branou, která má velmi
omezený rozměr a nedovoloval průjezd
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většími auty. Z toho důvodu veškerý
materiál na stavbu lešení FOX musel být
uložen pod hradní skalou na odstavném
parkovišti a kyvadlově menší dodávkou
odvážen přímo na stavbu. Vlastní montáž
prováděli speciálně proškolení výškoví
pracovníci. Při montáži, pohybu po střeše
museli dbát maximální opatrnosti, jelikož
při montáži stávající stará krytina měla
tendenci padat ze střechy dolů.
Po zdolání těchto těžkostí a cca 50 cm
římsy mohla začít vlastní montáž lešení
FOX. Vlastní konzole, z kterých je
lešení tvořeno byly kotveny speciálními
chemickými kotvami, kde do vyvrtaného
a vyčištěného otvoru hloubky 30 cm
a průměru 24 mm je vpravována chemická malta a do ní zašroubován speciální
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pevnostní šroub, na který se následně
připevní speciální nosné DIN oko. Celý
tento komplet se následně po vytvrzení,
v závislosti na povětrnostních podmínkách zkouší pomocí tahoměru, zda
vyhovuje požadovanému zatížení. Zde to
bylo na 13 kN. Do takto odzkoušených
kotev se již mohly osazovat vlastní konzoly. Díky tomu, že konzoly jsou velice
variabilní nebyl problém ani vyřešit různé
rohy a zahnutí zdiva. Aby pracovníci na
střeše, a to nejen pokrývači, protože se
na stavbě střídá mnoho řemesel, mohli
bez problémů z tohoto lešení pracovat,
byla šíře podlahy cca 1,20 m a výška
zábradlí 1,50 m. Samozřejmostí bylo
položení geotextílie proti propadu na
podlahu a síťoviny na zábradlí. Taktéž
celá délka takto postaveného lešení

v délce 110 bm byla ukončena na obou
stranách bočním ukončovacím zábradlím.
Po takto postaveném a zrevidovaném
lešení, chyběla poslední věc, která bránila předání celého díla objednateli, a to
tabulka na vnitřní straně lešení označující
jak typ lešení, montážní firmu, povolené
zatížení do 250 kg/pole, datum předání a kontaktní osoby s telefonem pro
případ nečekaného problému. Takto na
klíč připravené závěsné konzolové lešení
FOX již mohlo být bez problému předané
předávacím protokolem objednateli s vědomím dobře vykonané práce.
Tato akce se prováděla na podzim 2019
takže, kdo zde byl mohl vidět v reálu
postavené závěsné konzolové lešení FOX
na tomto unikátním historickém místě. ▪

www.leseni-fox.cz

Náročnost projektů lešení podle
evropských norem (2. část)
Ing. Svatopluk Vlasák
V první části článku jsem se zaměřil na
řadová (fasádní) a prostorová lešení
z hlediska svislých zatížení. Zatížení větrem bylo zveřejněno v „Lešenáři č. 14“.
V tomto pokračování se zaměřím na další
lešenářské konstrukce, lešení pojízdná
a volně stojící.
Pro pojízdná lešení platí jednak evropská
norma ČSN EN 1004 Pojízdná dílcová pracovní lešení (v současné době
revidovaná) a česká norma ČSN 73 8102
Pojízdná a volně stojící lešení.
Konstrukce dílcového pojízdného lešení
podle ČSN EN 1004 musí odolávat
nejnepříznivější kombinaci zatížení, Při
výpočtu se uvažují zatížení jako statická, konstrukce při plném vysunutí
stavitelných vřeten a s uvažováním
excentricity pojezdových kol. Podlahové
plochy musí být posouzeny s ohledem
na jejich vlastní hmotnost a nejnepříznivější provozní zatížení. Zatížení na celou
konstrukci jsou svislá a vodorovná, Jako
svislé zatížení musí být uvažována vlastní
hmotnost pojízdného lešení včetně
všech součástí a přídavné zátěže. Svislé
provozní zatížení třídy 2 či 3 rovnoměrné
rozložené na nejvyšší podlahové ploše
nebo nejméně 5,0 kN/4 sloupky. V nakloněné poloze 1 % se uvažuje vlastní
hmotnost a provozní zatížení příslušné
třídy. Vodorovné provozní zatížení na
nejvyšší podlahovou plochu se uvažuje
0,3 kN pro délku lešení do 4 m, pro leše-

ní delší pak 2x 0,3 kN a zatížení větrem
na konstrukci o velikosti 0,1 kN/m2.
Posouzení stability se dělá ve dvou zatěžovacích stavech. V zatěžovacím stavu
1 musí být součinitel spolehlivosti proti
převrácení S ≥ 1,5. Kombinace zatížení
obsahuje svislá zatížení (vlastní hmotnost
a provozní zatížení), vodorovná zatížení
na nejvyšší podlahu, zatížení větrem na
osoby a konstrukci 0,1 kN/m2 a přídavné
zatížení vyplývající z nakloněné polohy
1 %. Musí být uvažována vlastní hmotnost pojízdného lešení včetně všech součástí a přídavné zátěže. Svislé provozní
zatížení 0,75 kN pro délku lešení do 4 m,
pro lešení delší pak 2x 0,75 kN umístěné
100 mm od okraje. Vodorovné provozní
zatížení na nejvyšší podlahovou plochu
0,3 kN pro délku lešení do 4 m, pro lešení delší pak 2x 0,3 kN. Zatížení větrem
0,1 kN/m2 na konstrukci lešení a osoby.
které se uvažuje podle délky lešení. Pro
délku lešení do 4 m 1x 0,7 m2, pro lešení
delší pak 2x 0,7 m2. Vodorovné provozní zatížení a zatížení větrem nesmí být
kombinovány, volí se to nejnepříznivější.
V zatěžovacím stavu 2 musí být součinitel spolehlivosti proti převrácení S ≥ 1,3.
Kombinace zatížení obsahuje svislé
zatížení vlastní hmotností, zatížení větrem na konstrukci 0,1 kN/m2 a zatížení
vyplývající z nakloněné polohy 1 %.
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící
lešení, která platí s jednou nepříliš pove-

denou změnou v roce 1995 již 42 let (!),
se nyní z hlediska zatížení odvolává na
dnes již neplatný hormonizační dokument
HD 1000, nahrazený evropskou normou
ČSN EN 1004. Výpočet konstrukce i stability je proto poněkud problematický,
protože se zpravidla nejedná jen o lešení
o jednom poli. Důležitý je však požadavek
na posouzení stability z hlediska tvaru
konstrukce, tzv. citlivosti konstrukce
na klopení. Zahrnuje to, co nepostihuje
výpočet momentů sil ke klopné hraně
(obr. 1), který nezohledňuje výšku těžiště
konstrukce. Stabilita konstrukce z hlediska jejího tvaru se posuzuje poměrem
ramene klopení r k výšce těžiště nad podkladem t (obr. 2). Není-li konstrukce stabilizována přídavnou zátěží a její hmotnost
je rovnoměrně rozložena, lze stabilitu
přibližně posuzovat podle poměru kratší
strany základny b k výšce lešení h (obr. 3).
Mezní hodnota poměru r/t nebo b/h je
0,25 (1:4). Pokud je tento poměr menší
než 0,25, musí se lešení i v pracovní
poloze vždy zakotvit nebo jinak zajistit
proti převržení. Tento způsob posouzení
stability evropské normy neznají.
Výpočet volně stojících lešení je s ohledem na značnou variabilitu těchto
konstrukcí od jednoduchých věžových
o jednom poli (kde lze aplikovat požadavky ČSN EN 1004), přes konstrukce přizpůsobené tvaru staveb, po nekotvená
fasádní lešení velmi rozdílný a záleží na
projektantu jak posoudí možné specifické zatěžovací účinky. ▪

Legenda:
G tíha konstrukce lešení
Z tíha přídavné zátěže
H vodorovná síla vyvozená
pracovníky na lešení
W zatížení větrem
b kratší strana základny
h výška lešení		
r
rameno klopení
t
výška těžiště nad
podkladem		

Obr. 1
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Obr. 2

Obr. 3
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Sdružuje experty, právnické a fyzické osoby zabývající se
navrhováním, výrobou, dovozem, prodejem a montáží
dočasných stavebních konstrukcí.
• školení specialistů pro lešení
• zkoušení uchazečů o lešenářské profesní kvalifikace
• odborné konzultace v oblasti DSK
• prodej lešenářských průkazů
• vydávání časopisu Lešenář

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.
vypisuje pod záštitou předsedy ČMKL Ing. Karla Škréty a předsedy TNK 92 Ing. Svatopluka Vlasáka
1. ročník memoriálu Františka Zvěřiny, veřejné soutěže

O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘSKOU STAVBU
ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 2020
Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích:
A.

FASÁDNÍ LEŠENÍ

B.

PROSTOROVÁ A PODPĚRNÁ LEŠENÍ

C.

DALŠÍ DOČASNÉ KONSTRUKCE Z LEŠENÍ

Realizace stavby nebo technického řešení musí být na území České republiky.
Stavba musí být realizována a předána do užívání do 31. 12. 2020.
Přihlašovatelem může být investor, projektant, zhotovitel nebo uživatel stavby.
Termín podání přihlášky je 15. 1. 2021.
Registrační poplatek za každou přihlášku je 1000 Kč.
Vyhlášení výsledků proběhne na Valné hromadě ČMKL 2021.
Účast je podmíněna vyplněním přihlášky a zasláním na adresu dolejs@fsv.cvut.cz.
Závazná přihláška obsahuje identifikační údaje (název stavby, lokalitu, jméno investora, projektanta, realizační firmy, popř. další), stručný popis stavby (max. 1x A4),
4–6 snímků realizované stavby v digitální formě v dostatečném rozlišení pro posouzení detailů, dispoziční výkresy či schémata, čestné prohlášení, kterým přihlašovatel
deklaruje, že dodané materiály a informace, které jsou součástí přihlášky do soutěže, jsou pravdivé a že přihlašovatel má vypořádán souhlas vlastníků autorských práv
vázaných k přihlašovanému dílu. Vyhodnocení soutěže provádí tříčlenná odborná
porota, kterou jmenuje představenstvo ČMKL z řad členů ČMKL do 31. 1. 2021.
Přihlášku a kompletní znění podmínek zařazení do soutěže naleznete na:

www.komoralesenaru.cz

