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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři, kolegové
skončily prázdniny a dostává se Vám do ruky 2. číslo odborného časopisu LEŠENÁŘ, který je vydáván Českomoravskou komorou lešenářů. Oproti minulému číslu jsme zařadili několik novinek. První novinkou je právní poradna
a druhou novinkou je společenská rubrika. Naší snahou je 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 v omezeném nákladu 400 výtisků. Časopis je určen pro členskou základnu komory, jejich partnery,
zaměstnance a partnery ČMKL. Obsahem každého čísla by měly být, na straně jedné zajímavé a po všech stránkách
zvládnuté realizace lešeňových konstrukcí. Na straně druhé by se zde měly objevovat i méně zdařilé akce s poukázáním na chyby a opomenuté zásady pro stavbu lešení. Tyto články by neměly být chápany jako snaha někoho
zkompromitovat nebo zesměšnit, nýbrž by měly sloužit managerům lešenářských ﬁrem k tomu, aby se podobným
chybám vyhnuli.
Po vydání prvního čísla (myslím si že úspěšného) jsem očekával, že zájem podělit se s ostatními o své zkušenosti
a poznatky bude převyšovat možnosti dvaceti čtyřech stran našeho časopisu. Opak je pravdou. Opakuje se stejná
situace jako v dubnu. Opět se setkávám s chronickým nezájmem některých členů ČMKL zapojit se do činnosti a udělat něco, z čeho by měl užitek
někdo jiný než oni sami.
Vím, že v dnešní uspěchané době není jednoduché hodit za hlavu pracovní a osobní problémy, sednout si k počítači a napsat příspěvek do časopisu, nad jehož osudem někteří lámou hůl. Také je možné, že nezájem některých ﬁrem je důsledkem ﬁnanční krize. Zde bych použil slov prezidenta
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václava Matyáše: „NEPODLEHNOUT PANICE. Bylo by příjemné, kdyby pohled na současný
stav a odhad výhledu vyzněl optimisticky. Bylo by to však velmi falešné a klamné sdělení. Českou ekonomiku čeká nelehký rok, kde nelze dopředu
odhadnout rozsah dopadu vlivů, které budou působit na jednotlivá odvětví, a tedy i na stavebnictví. Žádný důvod k optimizmu není ani v tomto
odvětví českého národního hospodářství. Situace rozhodně nebude snadná pro řadu stavebních podniků, ani celkový vývoj objemu zakázek není pro
budoucnost příznivý. Odhady ekonomů se rozcházejí jak v prognóze intenzity dopadu, tak i v délce trvání krizového vývoje. Lépe určitě nebude, jde
o to, aby důsledky nebyly příliš kruté. Rozhodně čas k obratu není možno odhadovat v měsících. Optimistický předpoklad k oživení je jeden až dva
roky. Firmy by si měly uvědomit, že právě krize je obdobím, kdy mají příležitost řešit záležitosti a problémy, ke kterým dříve nebyla odvaha. Je čas
provést redukci zbytných nákladů, provést změnu strategie, přehodnotit priority. Nejdůležitější je likvidita a solventnost, zisk není prioritou tohoto
období.“
Jelikož jsem nevyléčitelný životní optimista, věřím, že dopady ekonomické krize na naší členskou základnu budou minimální a příspěvky do dalšího
čísla se pohrnou na e-mailovou adresu ČMKL okamžitě po přečtení poslední stránky.
Než začnete číst následující příspěvky chtěl bych Vás, všechny čtenáře, jménem redakční rady poprosit o shovívavost k případným drobným chybičkám, které se mohou v tisku ještě vyskytnout, jelikož celá redakční rada jsme skupina lidí, z nichž někteří umí lešení navrhnout a vypočítat, někteří
ho umí postavit, ale nikdo z nás nemá téměř žádné zkušenosti s vydáváním odborného časopisu.
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.

Ing. Zdeněk Lášek (* 17.1.1941 +14.8.2009)
Přátelé, nechce se tomu věřit, ale v polovině srpna nás navždy
opustil skvělý kamarád a na slovo vzatý odborník na lešení Ing. Zdeněk Lášek.
Rodinou i přáteli zvaný „Pidi“ byl pro svou přátelskou a upřímnou
povahu velmi oblíben a mnozí z Vás si jistě vzpomenou na posezení
po úspěšném dokončení díla nebo instruktorských kurzů.
Jako spolupracovník a později nástupce legendárního stavitele
Hurycha u Staveb silnic a železnic navrhoval odvážné konstrukce
trubkových, zejména podpěrných lešení. Jeho vějířové konstrukce
podpírající mostní skruže dodnes budí zasloužený obdiv. Ale i další
konstrukce trubkových lešení na řadě kostelů a chrámů byly unikátní. Když bylo třeba rozšířit hlediště tenisových kurtů na pražské
Štvanici před Daviscupovým utkáním se Švédy (se světovou jedničkou Björnem Borgem), trubkovou tribunu samozřejmě také navrhl
on.
V pozdějších letech, při působení ve Stavbách mostů si snadno poradil i se systémovými lešeními, která postupně nahrazovala trubková lešení, nedal však dopustit na jeho oblíbené podpěrné PIŽMO.
Kromě práce projektanta a statika se věnoval i pedagogické činnosti. Za 40 let působení v Ústavu vzdělávání ve stavebnictví a později společnosti Gradua vychoval dvě generace instruktorů lešenářské techniky. Podílel se nejen na zpracování studijních skript, ale
byl i hlavním autorem české normy pro podpěrná lešení.
V mládí, ale i později byl náruživým vodákem a vzbudil náš obdiv, když jel se svým devadesátiletým otcem v lodi sjezd říčky Botiče.
Jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro jeho manželku, syny
a vnoučata, ale i pro nás všechny, kteří jsme ho měli rádi. Chybět
bude i celé lešenářské obci, neboť byl odborníkem, který každému
ochotně a srozumitelně poradil vhodné řešení.
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Českomoravská komora lešenářů je občanským sdružením - právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky, které nesleduje politické a nedotýká se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit.

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.
Komora sdružuje k 1.9.2009 55 obchodníků,
dodavatelů dočasných stavebních konstrukcí
a expertů z 10 krajů ČR. Od vydání 1.čísla došlo
k navýšení členské základny o 3 nové členy, což
je 5,7%.
Celkovou a přehlednou rekapitulaci naší
činnosti od jejího založení jsme prezentovali v prvním čísle. Redakční rada rozhodla, že
v podzimním čísle bulletinu LEŠENÁŘ bude
rekapitulace činnosti ČMKL, o.s. za uplynulou
část roku a představení plánu na zbytek roku popřípadě další období.
Pro potřeby činnosti sekretariátu a představenstva komory byla zřízena a vybavena samostatná kancelář.
O spolupráci s vydavatelstvím katalogů směrných cen stavebních prací jsme již informovali.
V únoru 2009 byla zahájena distribuce těchto katalogů členské základně i ostatním zájemcům.
V dubnu se komora prezentovala na IBF Brno,
kde získala dva nové členy.
V červnu na společném zasedání představenstva a dozorčí rady ČMKL, o.s. byl odsouhlasen
vstup našeho sdružení do Hospodářské komory
ČR. Hospodářská komora České republiky je
subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice.
Chrání zájmy svých členů – malých, středních
a velkých podniků, sdružujících se v regionální
síti komor a v živnostenských společenstvech.
Hlavním posláním HK ČR je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů
a zajišťování potřeb členů komory. Hospodářská komora České republiky je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických
stranách, státních orgánech a orgánech územní
samosprávy. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na
základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 2004
je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.
Hospodářská komora České republiky šíří
znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech,
týkajících se podnikatelských aktivit, jakož
i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje
své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách
spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost,
spolupracuje s orgány státní správy a místních
samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů,
zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institu-

cemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvaliﬁkace.
Hospodářská komora ČR se podílí na řešení
problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě
k výkonu povolání, podporuje školská zařízení,
zřízená k tomuto účelu.
Z výše uvedeného vyplývá, že vstupem do
HK ČR by se měla zvýšit prestiž našeho sdružení v očích odborné veřejnosti. Vstup ČMKL do
HK by mělo její prezídium schvalovat na svém
zářijovém jednání.
Byla navázána spolupráce s Českým vysokým
učením Praha s katedrou ocelových konstrukcí
zastoupenou Ing. Prof. Františkem Waldem,CSc.
Odborná komise ČMKL, o.s. ve složení Zdeněk
Picek, Ing.Svatopluk Vlasák a Ing.Karel Škréta zpracovala podklady pro vydání odborných
skript na lešení. 1. díl těchto skript bude vydán
jako monograﬁe v říjnu tohoto roku. O distribuci
budeme dále informovat na webových stránkách
komory.
Komora se stala partnerem Betonserveru, který prezentujeme na našich webových stránkách.
V této oblasti je vytvořen prostor pro prezentaci
členů naší komory na stránkách Betonserveru.
ČMKL, o.s. uzavřela rámcovou smlouvu
o spolupráci s Centrem vzdělávání Libereckého
kraje (CVLK). Představenstvo komory, CVLK
a SPŠ strojní, dopravní a stavební Liberec společně zpracovávají Rámcový vzdělávací program (RVP) pro lešenáře a odborně způsobilé
osoby pro dočasné stavební konstrukce.
Dle připravovaného RVP bude základní školení pro „Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně“ probíhat ve
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dvou bězích. 1.běh 11.-15.1.2010 a 2.běh 8.13.2.2010. Opakovací seminář (po 5-ti letech)
bude probíhat 25.-30.1.2010. Na tento opakovací seminář je možno se přihlásit s dosavadním
průkazem vystaveným společností GRADUA
GEDOS. Vzhledem k dosavadní úrovni těchto kurzů jsme se rozhodli v nastaveném trendu
pokračovat a vylepšit některé části kurzu. Každopádně chceme, aby absolventi námi pořádaných kurzů měli maximální znalosti dané problematiky. Proto chceme zpřísnit požadavky při
přezkoušení absolventů. Bližší informace k výše
uvedeným kurzům jsou na webových stránkách
komory v sekci „ŠKOLENÍ“.
V říjnu 2009 bude zahájeno školení pro „Odborně 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 dostupných podkladů pro jednotlivé systémy lešení
nad rámec typových provedení. Absolvent kurzu získá po úspěšně složené závěrečné zkoušce,
vypracování a obhajobě seminární práce odbornost „Odborně způsobilá osoba pro DSK 2.stupně“. Termín podání přihlášek byl do 24.8.2009
a přihlásilo se nám 14 posluchačů z řad členů
ČMKL, o.s. Seznam úspěšných absolventů včetně jejich specializace bude zveřejněn v bulletinu
LEŠENÁŘ č. 3.
Ve dnech 30.11.-1.12.2009 proběhne tradiční
odborný seminář v Ledči nad Sázavou, pořádaný pod záštitou technické normalizační komise
č.92.

SGB Hünnebeck, s. r. o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10
Tel.: 272 101 511
www.sgb.cz, e-mail:lfoltyn@sgb.cz

Autor:
Fotograﬁe:

Ing. Lukáš Foltýn
Archív ﬁrmy

SGB Hünnebeck je součástí Harsco Corporation od roku 2000. Harsco je v současné
době ve světovém měřítku vedoucí společností v poskytování speciálních služeb v oblasti infrastruktury, metalurgie a železnic.

Technický popis provedení lešení okolo věže radnice v Opavě
V roce 2008 bylo přijato strategické rozhodnutí organizovat a prezentovat všechny části
Harsco Corporation jako jednotný tým. Z tohoto
důvodu jsme od července 2009 přistoupili k tomu, že skupiny SGB, Hünnebeck a Patent, které
společně tvoří jednu z divizí Harsco, budou nyní
fungovat pod společným označením a logem
Harsco Infrastructure. Harsco Infrastructure nabízí jeden integrovaný a mezinárodní zdroj v oblasti půjčování a prodeje bednění, podpěrných
systémů, lešení, šplhavých, závěsných plošin
a prvků pro zajištění bezpečnosti na stavbách.
Profesionální týmy jsou připraveny pro Vás
připravit a realizovat vysoce efektivní, moderní
a bezpečná řešení pro stavební aplikace i průmyslovou údržbu.
V rámci rekonstrukce opavského Magistrátu
se subdodavatelem lešení pro celou akci stala
ﬁrma SGB Hünnebeck s.r.o. Budovu opavského
Magistrátu lze z pohledu lešenáře hodnotit jako
velice členitou a bohatě zdobenou a proﬁlovanou, což při realizaci konstrukce lešení působí
nesnáze, které je nutné řešit s ohledem jak na
účel, tedy na dostupnost pracovníků ke všem
místům opravovaného objektu, tak na zajištění
bezpečnosti pracovníků a třetích osob pohybujících se jak na lešení, tak i pod ním a to vše se
zřetelem na ekonomičnost celé akce.
V rámci opravy Magistrátu došlo k postupné-

mu, etapovému budování lešení okolo správní
budovy magistrátu vždy s ohledem na celkový
postup prací. Dominantou radnice je však její
věž, jejíž vrchol dosahuje výšky 60 metrů nad
okolním terénem.
Věž je konstrukčně dělená do dvou částí:

A) zděná (po ochoz šířky cca 850-1050mm):
do výšky 35 m
- do výšky 28 m čtvercového půdorysu
- od výšky 28 m do 35 m oktagonálního půdorysu
B) střecha věže oktagonálního půdorysu s částí hrázděného kotevního zdiva (nad ochozem):
od 35 m do 60 m
Jak samotná věž tak i konstrukce lešení byla
rozdělena do 2 etap (po ochoz a nad ochoz).
K návrhu a realizaci bylo v největším rozsahu
použito rámové lešení SPRINT 75.
Popis konstrukce lešení věže:
A) část po ochoz
Věž magistrátu je dispozičně provedena jako
věž zapuštěná do budovy Magistrátu a její průčelní fasáda tvoří střed objektu Magistrátu a lícuje s fasádami navazujícím, zároveň je zde
umístěn hlavní vstup do magistrátu, jenž byl po
celou dobu rekonstrukce v provozu.
Lešení průčelní fasády bylo založeno na terénu a vystavěno do výše ochozu – 35 m.
Lešení bočních stěn nad střechou přilehlých
traktů magistrátu bylo založeno na dvojicích
lešenářských věží provedených z modulového
systému CUPLOK. Tyto věže byly postaveny
na těžkých svařovaných konzolách systému MK
II SOLDIER, jenž byly ukotveny pomocí vlepených spínacích tyčí DYWIDAG ke stěnám věže
v úrovni krovu. Na tyto lešenářské věže byly
uchyceny dvojice skládaných příhradových nosníků UNIT-BEAM. Příhradové nosníky byly na
straně průčelní fasády uchyceny k lešenářským
věžím tvořící součást průčelní fasády a založených na terénu a nad střechou k již zmiňovaným
lešenářským věžím CUPLOK. Na tyto příhradové nosníky pak bylo zavěšeno lešení bočních
fasád.
Lešení zadní stěny věže bylo založeno nad
střechami přilehlých traktů a opět bylo zavěšeno
na příhradových nosnících UNIT-BEAM, které
byly tentokrát podporovány ve třech místech (na
krajích a uprostřed). Na krajích byly uchyceny
ke konzolovitě vyloženým příhradovým nosníkům bočních fasád a ve středu k lešenářské věži
CUPLOK za použití konzol MK II SOLDIER
kotvených ke zdivu věže.
B) část nad ochozem
Z důvodu realizačních i statických byla zvolena varianta lešení založeného samostatně na
ochozu věže ve výšce 35 m, tato část lešení ne3

byla nikterak svázána s lešením provedeným po
ochoz. Opět byl použit rámový systém SPRINT
75, založený na roznášecím roštu tvořeném
nosníky MULTIFORM, tento rošt byl ukotven
pomocí vlepených ocelových rozpěrných kotev
do kamenných bloků tvořící ochoz věže, čímž
vznikl pevný rámový základ. Lešení bylo uchyceno k tomuto základovému rámu a dále pak
bylo kotveno pouze v jedné úrovni a to 2 m nad
založením. Nad touto poslední kotvenou pozicí
pak bylo lešení provedeno jako lešení prostorové nekotvené až do výše 56,5 m, tj. celková výška lešení od úrovně ochozu byla 21,5 m.

VÚBP, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 224 211 426
www.vubp.cz, e-mail: skreta@vubp-praha.cz
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Plný text právních předpisů lze obvykle nalézt na příslušných webových stránkách a jejich
plné znění je možno stáhnout v elektronické podobě, případně i vytisknout a dále s ním pracovat. Technické normy jsou však složitějším případem. Vztahují se na ně autorská práva,
která nelze jednoduše obejít. Přesto v roce 2009 došlo k důležité a pozitivní změně.

Snadnější přístup k technickým normám
Plný text právních předpisů lze obvykle nalézt
na příslušných webových stránkách a jejich plné
znění je možno stáhnout v elektronické podobě, případně i vytisknout a dále s ním pracovat.
Technické normy jsou však složitějším případem. Vztahují se na ně autorská práva, která
nelze jednoduše obejít. Přesto v roce 2009 došlo
k důležité a pozitivní změně.
České technické normy (národní i evropské)
jsou obecně nezávazné. Obsahují však řadu požadavků, které je potřeba znát a někdy se k nim
i často vracet. Z tohoto hlediska byla často kritizována obtížná dostupnost norem a také jejich
vysoké ceny. To bylo jedním z důvodů, proč došlo ke změnám v možnostech přístupu k plnému
textu technických norem. Nové postupy jsou
zavedeny od letošního roku a zatím se zdá, že
k plné spokojenosti uživatelů.
K prvnímu lednu 2009 byl zrušen Český normalizační institut a jeho úlohu převzal Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Mezi zlepšení, která má tato
změna přinést, patří, vedle snadnějšího přístup
k normám a jejich zlevnění, také zkvalitnění jejich obsahu, zejména z hlediska srozumitelnosti
a terminologické správnosti.
Snadnější dostupnost norem je založena na
rozšíření možností elektronické komunikace.
Zájemcům jsou zpřístupněny všechny české
technické normy, kterých je v platné verzi více
než 30 000. Prostřednictvím systému ČSN online , který funguje na webových stránkách
www.unmz.cz, může kdokoliv prohlížet a používat plný text libovolné normy. Po zaplacení
částky 1000 Kč získá zájemce přístupové jméno
a heslo, které ho opravňuje ke vstupu do databáze norem na dobu jednoho roku. Při zaplacení zvýšené částky 1500 Kč získá jednotlivec
kromě prohlížení norem i možnost vytisknutí
libovolných padesáti stránek. Za částku 2500 Kč
je možno vytisknout 200 stran a za poplatek
3500 Kč ročně je umožněno prohlížení plného
textu norem včetně jejich neomezeného tisku
pro vlastní potřebu.
Firmy, které mají zájem zajistit přístup k normám pro více svých pracovníků, musejí uzavřít
s ÚNMZ jednoduchou smlouvu. V jejím rámci stanoví počet osob s právem na prohlížení
norem (za 1000 Kč) a počet osob, které budou
moci normy tisknout (za 3500 Kč). Dále musí
být určen pracovník ﬁrmy, který bude získaný
počet licencí rozdělovat podle potřeby mezi pracovníky ﬁrmy.
Uvedený systém nabízí možnost pohodlné

práce s libovolným počtem norem a je významným zjednodušením pro všechny, kteří tyto dokumenty používají při své práci. Jedná se o řešení, které je svým způsobem odvážné a jeho
další osud závisí na tom, zda je bude využívat
dostatečný počet zájemců.

Rok 2009 je také ve znamení vzniku Center
technické normalizace, která mají zefektivnit
normalizační činnost. Tato centra sledují a zastřešují tvorbu norem v širší oblasti deﬁnované
přidělenou skupinou technických komisí CEN
a ISO. Jejich hlavní zaměření je přejímání evropských a mezinárodních norem, ale mohou se
uplatnit i při tvorbě původních českých technic4

kých norem. Jedno z těchto center vzniklo i ve
Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.
Navazuje na dlouhodobou praxi při tvorbě a zavádění norem z oblasti dočasných stavebních
konstrukcí, osobních ochranných prostředků, bezpečnosti strojních zařízení a nově i ergonomie.
Ke zkvalitnění obsahu norem by měly přispět
i změny při zavádění evropských a mezinárodních norem do systému ČSN. Normy budou již
v úvodním stádiu svého vzniku rozděleny do tří
skupin z hlediska důležitosti.
Normy, které jsou z hlediska jejich využití
vyhodnoceny jako méně důležité, budou přebírány pouze administrativně, co nejjednodušším
způsobem. Více času i ﬁnančních prostředků tak
zbude na sledování a připomínkování dalších
dvou skupin norem, které jsou opět odlišeny
stupněm důležitosti a významu pro konkrétní
skupinu jejích uživatelů. Do vývoje takových
norem budou čeští zpracovatelé moci aktivně
zasahovat od samého počátku, budou podrobně
seznámeni s připomínkami, které ovlivňovaly
jejich vznik a budou proto moci při jejich překladu využít všech těchto znalostí, aby obsah
normy byl srozumitelný a technicky i terminologicky správný.
Záměrem všech uvedených změn je to, aby
odborná veřejnost mohla účinně využívat veškerý potenciál, který představují národní i evropské technické normy. Věřme, že se tento cíl
podaří splnit.
Bližší informace k této problematice, včetně
postupu, jak se zaregistrovat do systému ČSN
online, je možno nalézt na webových stránkách http://www.unmz.cz/cz/50/CSN_online.
htm.

Euromont lešení spol. s r.o., 28 října 123, 434 01 Most
tel.: 315 718 070, mobil.: 777 903 020
www.euro-leseni.cz, e-mail: info@euro-leseni.cz
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Začátkem roku 2009 došlo k zvýšení pracovních aktivit v prostoru chemické továrny KAUČUK Kralupy. Byl vznesen požadavek na vybudování pomocné konstrukce k stavebnímu
výtahu GEDA 500 ZP s výškou 70,0 m ke koloně s minimálním počtem kotvení.

Lešení k výtahu GEDA 500 ZP - KAUČUK Kralupy –
objekt 2418 kolona C 01
Na konstrukci bylo zřízeno 7 úrovní podlah
pro výstup z výtahu.
Problémem bylo, že první kotvení osobonákladního výtahu GEDA 500 ZP je ve 4,0 m
a potom každé další po 6,0 m.
Další technický oříšek byla výška konstrukce
– 70,0 m.
Pro konstrukci lešení byl zvolen typ lešení
Layher Allround. Na základě návrhu a následného statického výpočtu ing. Svatopluka Vlasáka
byla předložena varianta zesílené konstrukce na
délku 3 polí a 1 pole na hloubku. Výpočet byl
doplněn výstupy z výpočtového programu FIN
10. Celá konstrukce byla též posouzena na zatížení větrem.
Konstrukce byla cca po 9 m kotvena do ochozu konstrukce. Vzhledem k menší únosnosti
ochozů byly nosníky ochozů zesíleny. Podle výsledků statického výpočtu bylo kotvení zesíleno
přídavnými objímkovými spojkami BB .

Aby bylo dosaženo výpočtových parametrů
pro únosnost konstrukce a zajištění potřebné
vzpěrné délky sloupků bylo navrženo vodorovné ztužení ve všech 3 polích po 2,0 m výšky.
V úrovních podlah bylo osazeno kolem výstupové podlahy dvoutyčové zábradlí.
Dále vzhledem k zatížení konstrukce byly
zdvojeny všechny sloupky do výšky 40,0 – 50,0 m..

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.
Akce v číslech :
• Zahájení prací : 23.3.09
• Ukončení prací : 17.5.09
• Vlastní hmotnost konstrukce: 28 568 kg
• Provozní zatížení : 1 patro 1,50 kN/m2
1 patro 0,75 kN/m2
• délka montáže : 7 dní x 8 pracovníků včetně
výtahu
• Délka demontáže : 4 dny x 6 pracovníků včetně
výtahu
5

• Počet pracovníků pro montáž i demontáž : 6
– 8 pracovníků včetně výtahu GEDA

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

BETONSERVER

www.betonserver.cz

10 let naší práce = 10 0 % infor mací pro Vás

Informaèní portál pro vyhledávání
výrobcù a subdodavatelù

Betonserver
oborový portál sdružující firmy z oboru beton,
které aktivnì pùsobí v ÈR. Základní funkcí
a pøedností je možnost rychlého vyhledávání
firem a všech jejich provozoven v blízkosti
daného místa stavby a výpoèet silnièních
vzdáleností k jednotlivým provozovnám.

v oboru podle místa stavby...

•
•
•
•
•
•
•
•

Tøi základní pravidla
BETONSERVERU:

Materiály a pøísady
Technika pro beton
Betonové výrobky
Stavební firmy
Obalovny
Betonárny
Kamenivo
Výztuže

1. Pravidelná aktualizace dat
2. Jednoduchost vyhledávání
3. Žádný nepotøebný komerèní balast
Díky tomu je BETONSERVER využíván
nejen jako základní zdroj informací
pro pøípravu a zásobování staveb ale
i pro vzájemné kontakty firem v oboru.

Provozovatel:

AUREA INVEST a.s.
Darwinova 19, 143 00 Praha 4
tel.: 244 403 386, info@betonserver.cz
www.betonserver.cz

BETONSERVER
ÚSPORA ÈASU PØI VYHLEDÁVÁNÍ

ÚSPORA NÁKLADÙ NA REKLAMU
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Již se stalo tradicí, že společnost TONSTAV-SERVICE s.r.o. připravuje na svých pobočkách, na začátku jarní a podzimní sezony, ZÁKAZNICKÉ DNY

TECHNIKA A ZAŘÍZENÍ PRO POKRÝVAČE A FASÁDNÍKY NA ZÁKAZNICKÝCH DNECH TONSTAV-SERVICE
Zákazníci mají jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami na trhu či speciálními
službami společnosti. Předváděcí a praktické
ukázky doprovází odborným komentářem profesionálové nejen z České republiky a díky výborné spolupráci s obchodními partnery je pro
zákazníky připraven bohatý odborný a doprovodný program plný zajímavých „výstavních“
cen, akčních balíčků, plošných slev nebo soutěží
o lákavé ceny. Ani v tomto roce nemůže chybět,
v širokém rozsahu prezentace sortimentu, expozice zaměřená na techniku a zařízení pro pokrývače, střechaře a fasádníky.
Stavební výtahy a vrátky GEDA
Zákazník očekává od realizační ﬁrmy co nejrychlejší a nejkvalitnější provedení práce, ať už
se jedná o celkovou stavbu nebo jen o její část,
jako je například střecha. Jak se mohou návštěvníci sami přesvědčit, velkým pomocníkem
jsou šikmé lanové výtahy GEDA, bez kterých
si mnohdy realizaci stavby už ani nedovedeme
představit.
Tento typ výtahů, na které se společnost TONSTAV-SERVICE letos na akci zaměřila, je určen
výhradně pro přepravu nákladu při stavebních
pracích podle požadavků uživatele a zřizují se
na přechodnou dobu. Přeprava osob je na nich
zakázaná. Rozlišuje se několik typů základního
provedení. Hlavní rozdíly mezi jednotlivými
typy těchto výtahů spočívají v nosnosti, výkonu motoru a rychlosti zdvihu. Materiály, které
je možné těmito výtahy přepravovat, jsou velice různorodé. Mohou to být, cihly, tkaniny,
izolace, střešní tašky nebo fotovoltaické panely. Možnosti přepravy omezují pouze velikosti
úchytných prostředků výtahu a jeho nosnost.
Základním principem fungování těchto výtahů
je klasická kladka, výkonný motor a lehké hliníkové žebříky.
V čem tkví obliba šikmých lanových výtahů?
Šikmé lanové výtahy GEDA se osvědčily
jako řešení pro jednoduchou přepravu materiálu
ve složitých podmínkách, na méně dostupných
a úzkých místech staveb, stejně jako u staveb ve
standardních podmínkách. Mezi řemeslníky jsou
známé šikmé lanové výtahy hlavně jako strojní
zařízení určené především pro pokrývače, ale
používají je také obkladači, podlaháři, fasádníci,
zedníci i další profese. Výhody jako například
rozmanitost promyšlených úchytných prostředků, široká škála příslušenství, stavebnicový

systém a rychlá montáž bez nářadí, skladnost
a snadná přeprava, pohodlné upevnění na lešení
nebo vysoká životnost a neporuchovost motorové jednotky, mluví samy za sebe.
Nestandardní využití
Vzhledem ke stále náročnějším požadavkům
trhu se vyvíjejí nové prvky těchto výtahů, které
rozšiřují základní škálu jejich použití. Důkazem
toho jsou například výtahy na přepravu solárních panelů a fotovoltaických článků, které byly
součástí expozice. Základní jednotka je doplněna o jediný komponent – rám na solární panely. Dále můžeme zmínit stěhovací výtahy, které
zaručují šetrnou a bezpečnou dopravu nábytku
a stěhovaných předmětů. Přepravní plošina se
díky snadnému ručnímu otočení před oknem dostane do výhodné polohy a může vjet přímo do
místnosti. Příprava a instalace k použití je velmi
rychlá a provádí se pouze několika úkony, bez
použití nářadí.
Výtahy v kolmém provedení
Tyto stavební výtahy přesvědčují o své všestrannosti, také díky tomu, že je lze nastavit do
kolmého směru. Výtahy je možné v tomto případě kotvit jak k lešení, tak i ke zdivu a stavět
ho až do výšky 40 m. Základem je opět základní
jednotka včetně 43 m dlouhého lana, se kterým
dosáhneme do výšky 21 m. Pro vyšší vzdálenosti je potřeba pouze delšího lana (o délce 83 m).
Velice důležité jsou v tomto případě kotvící
prvky, pracovní plošina a otočné saně s rámem.
S takovýmto výtahem dopravíte materiály do
výšky jednotlivých podlaží každého panelového
domu.
Lešení a pojízdné věže LAYHER
K nedílné součásti prezentované techniky
a zařízení také patří lešení a pojízdné věže LAYHER. Fasádní rámové lešení LAYHER se vyznačuje minimálním množstvím dílů pro základní konstrukci. Vyniká jednoduchostí, rychlostí
montáže a tuhostí konstrukce. Pojízdná lešení
z hliníkové slitiny vynikají díky svým výborným vlastnostem, jako je například tuhost, nízká
hmotnost, ﬂexibilita. Dle požadavků zákazníka
je možné vybrat sestavy různých půdorysů i výšek pro práce na stěnách i podhledech. Všechny
sestavy jsou dostatečně tuhé a bezpečné, konstrukce jsou složeny z minimálního počtu dílů.
Ochranný systém proti pádu pro šikmé
střechy
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K zajímavostem ZÁKAZNICKÝCH DNŮ určitě patří novinka RSS - Ochranný systém proti
pádu pro šikmé střechy. RSS systém funguje na
principu zavěšení stojky za střešní okap a opřením se o fasádu. Hmotnost systému (stojka,
mříž, podlahová zarážka a upevňovací rameno)
činí 9,4 kg / m. V případě nehody je síla přenášena na mříž a tato síla je zachycena a odvedena
do fasády, o kterou se stojka opírá. Z toho důvodu je zatížení střešního okapu minimální! Tento
systém je použitelný v mnoha dalších situacích
jako například pro ploché střechy, široké i úzké okraje střech nebo střešní i závěsné okapy.
Překážky na zemi nebo na fasádě nejsou žádným omezením. Jednoduchá montáž, demontáž
a přeprava, žádné volné díly, nulové poškození
fasády, volitelná délka a výškově nastavitelná
stojka jsou dostatečnými argumenty, proč se
rozhodnout pro RSS systém, který zaručuje bezpečnost řemeslníků na střechách.
Více informací o sortimentu a o Zákaznických
dnech naleznete na www.tonstav-service.cz

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz
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JUDr. Dana Musalová
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Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích
1. Prevenční povinnost

stane-li tato situace, musí povinná strana oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání
nebo bude bránit v plnění povinností, a o jejích
důsledcích.
Oznámení o existenci překážky, který by mohla vést ke vzniku škody, musí být učiněno včas,
tj. bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité
péči mohla dovědět. Pokud povinná strana tuto
oznamovací povinnost nesplní (včetně případu,
kdy zpráva není oprávněné straně včas doručena), vzniká jí odpovědnost k náhradě škody.

Každé ohrožení a tím spíše porušení právních povinností jak v občanskoprávních, tak
i obchodněprávních nebo pracovněprávních
vztazích je společensky nežádoucí a proto bývá
obvykle spojeno s nepříznivými majetkovými
újmami. Z tohoto důvodu je v právu kladen důraz na předcházení (prevenci) každého ohrožení
či porušení právních povinností. Zásadu předcházení škodám v českém právu zdůrazňuje jak
občanský zákoník, který je základním předpisem
v této oblasti, tak i další zvláštní právní předpisy,
zejména je třeba zmínit obchodní zákoník nebo
zákoník práce. Úprava náhrady škody v občanském zákoníku je tedy obecnou (univerzální)
úpravou a je vyloučena pouze v případě, že speciální právní úprava obsažená v jiných právních
předpisech stanoví něco jiného.
Obecná úprava odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku má dvě formy:
- odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti (§ 420 obč. zák.)
- odpovědnost za škodu způsobenou provozní
činností ( § 420a obč. zák.).
Taková speciální právní úprava prevence
škody pro obchodní vztahy je obsažena v obchodním zákoníku v § 377 až 384. Za účelem
zabránění vzniku škody nebo alespoň jejího
omezení stanoví obchodní zákoník oznamovací povinnost. Ukládá jí té straně, která porušuje
svou povinnost nebo která – s přihlédnutím ke
všem okolnostem – má vědět, že poruší svou povinnost z obchodního závazkového vztahu. Na-

Příklad: Firma A jako dodavatel stavebních
prací neprovedla přes upozornění na havarijní
stav základů objektu jí vybudovaného potřebná opatření. Firma B vynaložila náklady na
provedení měření již vybudovaných základů
objektu, aby se tak zabránilo deformacím stavby a dalším škodám, které by mohly vzniknout
na strojích v budoucnu umístěných v objektu.
V tomto případě je ﬁrma A povinna nahradit
ﬁrmě B vynaložené náklady. Hrozilo nebezpečí
vzniku škody. Prováděním měření zajišťovala
ﬁrma B stav základů, aby bylo možno zabránit eventuální havárii – činila tedy opatření
k zabránění hrozící škody. Není rozhodně, že
ﬁrma A výsledky měření nepoužila, cílem měření nebylo vadu opravit, ale zabránit zhoršení
nepříznivého stavu a zabránit dalším možným
škodám. Také není rozhodné, že hrozící havarijní situace nenastala, postačilo, že hrozilo nebezpečí jejího vzniku a provedená opatření byla
úměrná a odůvodněná.
2.Odpovědnost za škodu podle obchodního
zákoníku
Obecná úprava odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku má dvě formy:
- odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti (§ 420 obč. zák.)
- odpovědnost za škodu způsobenou provozní
činností ( § 420a obč. zák.).
Zatímco první případ obecné odpovědnosti se v obchodních vztazích nepoužije, právní
úprava odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností platí i pro vztahy upravené
obchodním zákoníkem.
Obchodní zákoník upravuje náhradu
škody v § 373 a následujících, kdy náhrada škody je založena na objektivní odpovědnosti, což
znamená, že se neuplatňuje hledisko, zda podnikatel, který porušil svůj závazek, toto porušení
zavinil či nikoliv. Princip této objektivní odpovědnosti vychází z toho, že je třeba chránit druhého účastníka obchodního vztahu, který při své
8

podnikatelské činnosti spoléhá na to, že závazek
bude včas a řádně splněn.
Oprávněné straně vznikne nárok na náhradu
škody, jestliže prokáže současnou existenci tří
skutečnosti:
a) porušení smluvní povinnost (protiprávní
úkon)
b) vznik škody
c) mezi porušením smluvní povinnosti a vznikem škody existuje příčinná souvislost
Příklad: Stavební ﬁrma A uzavřela smlouvu
o dílo na provedení stavby objektu s ﬁrmou B,
kdy součástí smlouvy byla i ustanovení, kterými byl sjednán jednak termín předání stavby
k 31.3.2009 a pro případ prodlení s předáním
stavby i smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za
každý den prodlení s předáním stavby. Firma A
si objednala pro realizaci této stavby u lešenářské ﬁrmy L dodávku a montáž lešení na stavbu
objektu ke dni 1.1.2009. Firma L se zpozdila
s dodávkou lešení o 14 dní (tj. porušila smluvní
povinnost). V důsledku tohoto prodlení stavební ﬁrma A nepředala stavbu včas a dostala se
rovněž do prodlení v trvání 14 dnů. Firma B
tedy ﬁrmě A vyúčtovala smluvní pokutu ve výši
140.000,- Kč, tj. 14 dní prodlení x 10.000,- Kč
smluvní pokuta za každý den prodlení. Tuto
smluvní pokutu ﬁrma A ﬁrmě B zaplatila (vznik
škody) a následně úhradu této pokuty požadovala po lešenářské ﬁrmě L, neboť k prodlení
s předáním stavby došlo v důsledku opožděného dodání a montáže lešení (příčinná souvislost
mezi porušením smluvní povinnosti a vznikem
škody)
3. Okolnosti vylučující odpovědnost
Ten, kdo škodu způsobil se může povinnosti
nahradit škodu zprostit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost. Za tyto okolnosti se
považuje překážka, která
- nastala nezávisle na vůli povinné strany
- brání povinné straně ve splnění její povinnosti
a nelze rozumně předpokládat, že by povinná
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, ani že v době vzniku zá-

vazku mohla tuto překážku předvídat
Může se jednat např. o živelní katastrofy (povodeň, uragán, zemětřesení) nebo např. vzpoura,
teroristický útok apod.
Účinky vyloučení odpovědnosti jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka, s níž
jsou tyto účinky spojeny (§ 374 obch. zákoníku).
4. Porušení povinnosti třetí osobou
Jestliže není smluvně zajištěno, že podnikatel,
který smluvně převzal určitý závazek, jej bude
plnit osobně, může být takový závazek být plněn
i prostřednictvím jiných osob. Za tento závazek
však odpovídá ten podnikatel, který závazek
smluvně převzal, byť k porušení závazku došlo
jednáním třetí osoby.
5. Podíl poškozeného na vzniku škody
Ustanovení § 376 stanoví, že pokud bylo nesplnění povinností povinné strany způsobeno
jednáním poškozené strany nebo nedostatkem
součinnosti, kterou byla poškozená strana povinna poskytnout, nemá pak poškozená strana na
náhradu škody nárok. Toto ustanovení je kogentní, což znamená, že je pro účastníky obchodního
vztahu závazné a nemohou se od něj ani dohodou odchýlit či tuto úpravu vyloučit.
Příklad: Firma A uzavřela smlouvu s ﬁrmou
B o stavbě provozní haly. Firma B se zavázala
poskytnout k provádění stavby potřebnou stavební dokumentaci a to nejpozději do 1 měsíce
od podpisu smlouvy. Firma B tuto provozní dokumentaci ve stanovené lhůtě nedodala a teprve po urgencích ﬁrmy A byla stavební dokumentace doložena s dvoutýdenním zpožděním.
V důsledku toho došlo k prodlení ze strany
ﬁrmy A s předáním stavby provozní haly o 2
týdny. Firma B tedy nemůže po ﬁrmě A požadovat žádnou náhradu škody v důsledku zpoždění
stavby, které bylo způsobeno nedostatkem její
součinnosti.

Škodou se rozumí majetková újma vyčíslitelná v penězích a v penězích (popř. i naturálně) nahraditelná. Zásadně se nahrazuje veškerá
vzniklá škoda, tj. skutečná škoda (to, oč se majetek poškozené strany v důsledku porušení povinností druhé strany zkrátil) a ušlý zisk. Za ušlý
zisk je považována majetková újma, která spočívá v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku
škodní události k rozmnožení majetkových hodnot, které by bylo možné očekávat v případě, že
by ke škodní události nedošlo. Poškozená strana
nemá nárok na náhradu té části škody, která byla
způsobena nesplněním její povinnosti stanovené
právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.
Příklad: poškozený zaplatil nájemné za užívání nebytových prostor na jeden rok dopředu
a kvůli prodlení prodejce s dodávkou zařízení
nemůže provozovat v pronajatých prostorách
zamýšlenou činnost. Skutečnou škodou je zaplacené nájemné, to co z neprovozování činnosti ušlo, je ušlý zisk.
Příklad (ušlý zisk): na vozidle vznikla škoda
hrubým porušením opravárenského servisu,
přičemž auto sloužilo k provozu taxislužby. Ušlý
zisk se pak počítá za dobu, kdy auto v důsledku toho bylo mimo provoz a proto nepřinášelo
předpokládané zisky z plateb za taxislužbu.
Nároku na náhradu škody se nelze vzdát před
porušením povinnosti, z něhož může škoda
vzniknout. Vznik škody musí prokázat vždy poškozený. Právo na náhradu škody vzniká teprve
tehdy, kdy škoda skutečně vznikla, tj. až okamžikem vynaložení nákladů na odstranění škody, nelze tedy požadovat ty náklady, které budou

6. Spoluodpovědnost více osob
Je-li k náhradě škody zavázáno několik osob,
jsou tyto osoby povinny škodu nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle rozsahu své odpovědnosti. Obchodní zákoník
tedy uplatňuje tzv. solidární odpovědnost, která
zabezpečuje poškozenému rychlejší a účinnější
náhradu škody, kterou způsobilo více povinných. Pokud některý ze solidárně zavázaných
plnil poškozenému zcela úhradu škody, nebo
plnil více, než činí na něj připadající podíl podle účasti na způsobené škodě, má proti ostatním
solidárně zavázaným regres. Vypořádání mezi
solidárně zavázanými osobami se poškozeného
již netýká.
7. Rozsah náhrady škody
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teprve vynaloženy.
Rozsah náhrady škody lze omezit dohodou,
nelze však ani dohodou nárok na náhradu škody předem vyloučit. Rozsah náhrady škody je
omezen i dohodou stran o smluvní pokutě za
porušení téže povinnosti, z níž vznikla škoda.
Pokud se strany nedohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody,
pak je zaplacená smluvní pokuta považována za
paušalizovanou náhradu škody. Jiný charakter
než smluvní pokuta má v této souvislosti úrok
z prodlení. Jestliže se jedná o škodu způsobenou
prodlením se splněním peněžitého závazku, má
věřitel nárok na náhradu škody, jen pokud tato
škoda není kryta úroky z prodlení. Při škodě,
která přesahuje výši úroků z prodlení se hradí
veškerá škoda prodlením vzniklá, avšak snížená
o částku odpovídající zaplacený úrokům z prodlení. Této otázce by tedy podnikatelé měli
věnovat při uzavírání smluv dostatečnou pozornost.
8. Promlčení
Nebylo-li právo v určité lhůtě uplatněno u soudu, dojde k jeho promlčení. Promlčení je třeba
považovat za subjektivní oprávnění dlužníka,
aby mohl po uplynutí promlčecí lhůty vznést
proti uplatnění práva námitku promlčení. Obecná promlčecí doba podle obchodního zákoníku
činí čtyři roky. U práva na náhradu škody běží
tato lhůta ode dne, kdy se poškozený dozvěděl
nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě. Tato subjektivní promlčení lhůta je dále omezena objektivní desetiletou
lhůtou, která uplyne 10 let ode dne, kdy došlo
k porušení povinnosti.

VÚBP, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 224 211 426
www.vubp.cz, e-mail: skreta@vubp-praha.cz

Autor :
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Ing. Karel Škréta
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V říjnu minulého roku byla založena Unie evropských lešenářských organizací (Union
der Europäischen Gerüstbaubetriebe - UEG).

Aktivity prezidia Unie evropských lešenářských
organizací
Zakládajícími státy byly Německo, Polsko,
Spojené království, Nizozemsko, Švýcarsko
a Česká republika. Prezidentem byl zvolen pan
Jacek Binkowski z Polska, viceprezidentem pro
oblast ekonomiky a práva je pan Kevin Mouatt
ze Spojeného království a viceprezidentem pro
oblast techniky je pan Martin Angele ze Švýcarska.

V posledním čísle polského časopisu Rusztowania informovala paní Paula Szpilman o aktivitách zvoleného prezidia:
První zasedání Prezidia UEG, které se konalo
ve dnech 16. až 18. března t.r., bylo nesmírně
užitečné. Mimo základní témata, která se vážou
na běžnou činnost, byly schváleny mj.:
•
adresa internetové domény UEG
(www.geruesteuropa.org),

•
návrh loga,
•
principy spolupráce mezi národními
organizacemi a časopisem „The Scaffolder“,
a také potenciální možnosti prezentace činností
ALP/UEG v tomto časopise.
Stěžejním a tedy nejvýznamnějším důvodem
zasedání byla schůzka se zástupci Ústředního
svazu německých řemesel (ZDH) v jejich bru-

selském sídle. Byla zorganizována dvě setkání – s europoslancem Andreasem Schwabem
a s vedoucí bruselského zastoupení Ústředního
svazu německých řemesel (ZDH) – paní Karin
Rögge.
V rámci plnění svých funkcí prezidenta UEG
představil Jacek Bińkowski v průběhu těchto
dvou schůzek historii, hlavní cíle a také aktuální
stav a plány mezinárodní lešenářské organizace.
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Jednání byla vedena v dobré, partnerské atmosféře s jasnými projevy vůle spolupráce a delegace obdržela slib podpory organizace v jejích
činnostech. Po jednání byli účastníci pozváni ke
krátké prohlídce Evropského parlamentu pod
vedením pracovníka Ústředního svazu německých řemesel.
Tato návštěva je prvním významným krokem
a současně i signálem existence organizace, která chce a bude bojovat o zájmy lešenářského odvětví na mezinárodní scéně.
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Idea zřízení organizace, která by zastupovala profesní a hospodářské zájmy mladého,
avšak rychle se rozvijícího lešenářského odvětví na polském trhu, se zrodila před více
než deseti lety.

Polská hospodářská lešenářská komora
Historie
S touto iniciativou jako první vystoupili Krzysztof Gąsiorek (první prezident Komory)
a Roman Rogoziński. Aktuálně jsou tito pánové
členy správy. Do značné míry můžeme vděčit
jejich odhodlání, že má polské lešenářství svoji
vlastní organizaci.
Devadesátá léta přinesla v Polsku v oblasti lešení značné změny, protože teprve tehdy se na
polském trhu objevila moderní systémová lešení. Technologie montáže z technického hlediska
a hlediska bezpečnosti práce značně převýšila
technologie, které byly dosud používány. To
vyvolalo potřebu organizovat řadu změn a souvisejících činností a byla to také priorita nově
vzniklé organizace.

2004 r.

Komora funguje v jednoduchém uspořádání.
Správa je vedena sedmičlenným představenstvem, v čele s prezidentem Komory Piotrem
Stanikem. Kontrolním orgánem je pětičlenná
Revizní komise. Představenstvo plní své úkoly
prostřednictvím kanceláře Komory a podřízených oddělení. Většina úkolů je však plněna Komisí představenstva, které je tvořeno na principu
kolektivní účasti členů Komory v jejích pracích.
Jeden ze základních cílů, které si vytyčila nová
organizace, je činnost ve prospěch sjednocení
v rámci jednotlivých odvětví lešení, a to v mnoha oblastech; legislativou související s lešeními
počínaje a zastupováním zájmů členů Komory
konče. Komora usiluje o uznání jako nejvyšší
autorita v oblasti odborných znalostí, vzdělávání, přípravy k povolání a profesního zdokonalování, předpisů bezpečnosti práce a také profesionální etiky. Jsme velmi mladá organizace, ovšem
mnohého jsme už docílili, mj.:

Původně jsme fungovali jako sdružení a nyní
– po změně v roce 2004 – jako Polská hospodářská lešenářská komora. Významná změna
spočívá v tom, že sdružení je tvořeno fyzickými
osobami, zatímco komora je tvořena právnickými osobami. Je nutné podotknout, že jsme první
a jedinou organizací zastupující zájmy lešenářského odvětví v Polsku.

ky.
Významným prvkem je rovněž tvorba
a nabídka balíčku služeb směřovaných jako
pomoc v každodenní činnosti přímo pro členy
Komory a také integrační činnosti v této oblasti. Tomuto cíli slouží mj. pravidelné schůzky s názvem Lešenářské forum, které jsou
organizovány Komorou.

Struktura
Nejvyšším orgánem v Komoře je valná hromada jejích členů, kteří se rekrutují z:

•
•
•
•
•
•

výrobců lešení,
odborných ﬁrem poskytujících služby stavby lešení,
ﬁrem zabývajících se pronájmem a prodejem lešení,
přidružených dodavatelů (výrobců a distributorů např. sítí, krycích plachet, spojovacího materiálu, apod.),
stavebních ﬁrem, které využívají lešení pro
svou činnost,
odborného tisku.

-izba.org.pl, který se těší velmi vysoké návštěvnosti,
• stále podporujeme aktivity ve prospěch našeho odvětví, např. na úseku její propagace
a zvyšování důležitosti profese. Mj. jsme zorganizovali celostátní soutěž „Lešení roku“,
která propaguje výrobky, realizaci i pracovní-

• aktivně se účastníme tvorby předpisů,
• zúčastňujeme se a organizujeme konference
v národním a mezinárodním měřítku,
• vedeme nakladatelskou činnost v oblasti školících materiálů jako např. skript pro výuku
povolání lešenářů,
• už čtyři roky publikujeme vlastní čtvrtletník
„Lešení“, vydáváme rovněž věcné články v jiných časopisech zabývajících se stavebnictvím,
• vedeme internetový portál www.rusztowania11

Členství Polska v Evropské unii vytváří z Komory platformou porozumění a pomoci mezi ﬁrmami a podniky z EU a celým světem. Komora
chce navazovat nové kontakty s obdobnými organizacemi v jiných zemích a rozvíjet kontakty
stávající. Zkratka chce Komora pro své členy,
obzvláště ty menší, vytvořit okno na stavební
trh ve světě a pro vnější ﬁrmy být prvním nápomocným kontaktem pro navázání spolupráce
a činnost na polském trhu.
Z těchto důvodů jsme se aktivně zasadili ve
prospěch vzniku mezinárodní organizace UEG
- Unie evropských lešenářských organizací, která sdružuje obdobné organizace z dalších pěti
evropských zemí. Prezidentem UEG byl zvolen
zástupce Polska a člen Polské hospodářské lešenářské komory pan Jacek Binkowski. Do činnosti UEG vkládáme velkou naději a spoléháme
se na spolupráci se všemi partnery.
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Jak jsme již informovali čtenáře v Bulletinu č. 1 - ve dnech 18.2. – 1.3.2009 proběhlo
v Liberci Mistrovství světa v klasickém lyžování. O průběhu a následných ohlasech si
jistě každý z nás myslí své.

Konstrukce z lešení pro MS LIBEREC 2009 - Demontáž
Pro nás je důležité, že po ukončení MS bylo
nutné všechny konstrukce rychle zbourat, odvézt a uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu. Že to byl úkol velice náročný dokazují
přiložené fotograﬁe.
Terén zejména ve Vesci se změnil v rozlehlou
bažinu a bylo velmi složité odsud materiál odvézt. V jiných částech areálu bylo naopak nutné lešenové dílce doslova vykopat ze sněhu.
K těmto nepříznivým faktorům je nutné přičíst
mlhu, déšť nebo drobné sněžení. Dalším velkým

problémem bylo čištění nasazeného materiálu
od bláta. Při objemu cca 980.000 kg lešení LAYHER a tribun Nüssli, které bylo ze 70% silně
zablácené, zabralo čištění cca 1/4 času z celkové
demontáže.
Dalším oříškem bylo uvedení ploch po demontáži do původního stavu. Hrubé urovnání
ploch jsme provedli vlastními silami, konečné
úpravy včetně zatravnění a dosázení původní
zeleně provedla specializovaná ﬁrma.
Ať už jsou ohlasy na MS jakékoliv, z hlediska
provedení dočasných stavebních konstrukcí byla
tato akce povedená, o čemž svědčí fotograﬁe na
straně 13.

Akce v číslech :
• Zahájení demontáže : 18.02.2009
• Ukončení demontáže : 26.03.2009
• Rozsah demontáže celkem – 6.350,00 hodin
• Počet pracovníků pro demontáž – 25
• Počet techniků pro demontáž – 2
• Počet nakladačů Manitou – 3
• Naloženo a odvezeno do skladů v ČR cca
630.000 kg
• Naloženo a odvezeno do skladů v SRN cca
350.000 kg
12
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Skruž je forma podpěrného lešení, která obecně slouží pro podepření bednění monolitické nebo prefabrikované nosné konstrukce v místě jejího budoucího působení. Jejím
úkolem je bezpečně přenést veškeré zatížení vznikající během betonáže a především
vlastní hmotnost, na počátku „mokré“, betonové konstrukce.

TYPY PROSTOROVÉHO PODPĚRNÉHO LEŠENÍ
Vzhledem k tomu, že časové trvání funkčnosti
skruže oproti životnosti mostního díla je neporovnatelné (u betonových mostů se uvažuje 70
- 80 let, skruž slouží v řádu měsíců), bývá tato
nezbytná součást výstavby mostních objektů
často velmi opomíjena.
TYPY PODPĚRNÝCH SKRUŽÍ
Podpěrné skruže můžeme v zásadě rozdělit do
dvou základních skupin. Jsou to rámové podpěry
a prostorové modulové lešení (obr. 2 a 3). Toto
rozdělení vyplývá ze statického působení přenosu především vodorovných sil.
Zatížení působící na skruž
Zatížení do skruží je z cca 80 % tvořeno betonovou směsí společně s výztuží. Zbytek tvoří
nahodilá zatížení ve formě přídavného zatížení
čerstvým betonem, zatížení stavebními pracemi,
stavebními nepřesnostmi a větrem. Vodorovnou
slož-ku zatížení tvořenou již míněnými imperfekcemi a větrem je potřeba přenést dostatečným množstvím diagonálních ztužení především
v příčném směru.
V podélném směru je nutné vkládat diagonály většinou z konstrukčních důvodů. Přenosem
vodorovných sil pomocí ztužidel dochází k přitěžování svislých stojek skruže. Toto přitížení
u skruží do výšky 5 m je v celku zanedbatelné,
ale u skruží výšky přes 20 m už tvoří přes 15 %
výsledné svislé síly ve stojce.
Únosnost podloží
Pro správnou funkčnost podpěrné skruže je
důležitá příprava podloží. Stejně jako základem
dobrého domu jsou základy, je nejdůležitější
bezpečně přenést všechny síly do podloží. Tudíž přípravě panelové plochy je nutné věnovat
nemalé úsilí, protože přenos sil do podloží má
velký vliv na celkové sedání skruže během betonáže. Projektanty skruží je proto požadována
rovná a zároveň dostatečně odvodněná a únosná
panelová plocha.

Rámové podpěry

Správně položená panelová plocha
Typy skruží
Rámové podpěry – věže
Základ skruže tvoří jednotlivé věže, které jsou
sestaveny do půdorysu čtverce z rámů šířky kolem jednoho metru. Každý z rámů má diagonální výztuhu pro zajištění tuhosti samotné věže.
Pro zajištění přenosu vodorovných sil je nutné
tyto věže vzájemně provázat v poměrně hustém
rastru pomocí trubek.
VÝHODY:
- Možný transport věže pomocí jeřábu
- Montáž ve vodorovné poloze přímo na zemi
- Samostatně stojící věže
NEVÝHODY:
- Relativně nízká únosnost jedné stojky věže
- Pro zajištění prostorové tuhosti nutné přídavné ztužení trubkami
- Minimální vzdálenost mezi věžemi pro velké
tloušťky betonu
- Výška věží do 15,0m
Prostorové modulové lešení CUPLOK
Jak název napovídá tento typ skruže je tvořen

Prostorová skruž
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stojkami, příčníky a ztužidly, které dohromady
tvoří tuhou prostorovou podpěru pro položení
roštu.
VÝHODY:
- Únosnost jedné stojky až 74kN
- Prostorová variabilita, možnost sestavení samostat-ných bárek
- Prostorová tuhost
- Výšky skruže i přes 20m
NEVÝHODY:
- Pro dosažení maximální únosnosti stojky snížena možnost vytočení hlav a pat
ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku je připomenout důležitost těchto dočasných konstrukcí, ozřejmit
některá jejich úskalí a ukázat různé varianty
jejich řešení. Firma SGB Hünnebeck Cz s.r.o.
se významně podílí na dodávkách podpěrných
skruží. Například na pokračování dálnice D1,
v úseku známém jako D4705 Bělotín – Hladké Životice v celkové délce 18,1km to bylo 7
dvojic mostů dálničních, pět nadjezdů a dva
přivaděče.
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Firma PKL servis s.r.o. se zabývá výhradně montáží, demontáží, pronájmem a prodejem lešení LAYHER.

Speciální konstrukce z lešení Layher a tribun systémů Nüssli
Hlavními činnostmi společnosti jsou kompletní dodávky zavěšených lešení, různorodých
konstrukcí pro kulturní a sportovní akce, prostorových lešení a v neposlední řadě řešení atypických fasádních lešení.
Zavěšené konstrukce z lešení LAYHER ALLROUND aplikuje společnost PKL servis s.r.o.
na ocelových mostech, zimních stadionech, vodních dílech, věžích a v průmyslových halách.
Na veškeré tyto akce je vždy provedeno detailní zaměření, po kterém následuje zpracování výkresové dokumentace, statického výpočtu
a technologického postupu montáže a demontáže, se kterým jsou prokazatelně seznámeni provádějící pracovníci.

Nejpestřejší částí činnosti ﬁrmy je dodávka
lešeňových konstrukcí pro pořádání kulturních
a sportovních akcí.
Pro zabezpečení akcí, kde je požadavek na
velkou diváckou kapacitu, je využíván systém
tribun Nüssli.

Zajímavé konstrukce s využitím veškerých
předností lešení Layher Allround jsou montovány pro koncerty skupin zvučných jmen. Na fotbalových stadionech, plážích nebo parkovištích
vyroste během dvou dní konstrukce, na kterou
je zavěšena střecha. Dále je na lešení zavěšena
audio a video technika.

U všech těchto lešení je bezpodmínečně nutné
provádět pravidelné odborné prohlídky 1 x za
14 dní dle čl. 8.4 ČSN 73 8101:2005. U podlahy zavěšeného lešení je uvažováno s charakteristickým (provozním) zatížením velikosti 0,75
kN.m2 (nosnost 75,00 kg/m2).
Montáž se buď provádí pomocí horolezecké
techniky, nebo systémem tzv. letmé montáže
a nebo z pomocných pojízdných a prostorových
konstrukcí.

roku na Vyšehradě, kde se konala akce Redbull
Crashed. Z lešení LAYHER byla postavena nájezdová rampa pro bruslaře a nekotvená věž vysoká 28 m, ke které byl kotven výtah GEDA 500
ZP, který sloužil pro dopravu závodníků z prostoru cíle do prostoru startu.

U všech těchto konstrukcí je předem zpracována výkresová dokumentace, která podléhá
schvalovacímu řízení ze strany pořadatele. Teprve po schválení konečné podoby konstrukce je
vždy zpracován statický výpočet.
PKL servis s.r.o. se též zabývá montážními
pracemi na úseku fasádních lešení Layher Blitz.
I v těchto případech se výstavba neobešla bez
statických výpočtů.

U podlah pódií je uvažováno s charakteristickým(provozním) zatížením velikosti 5,00 kN.m2
(nosnost 500,00 kg/m2).
Zajímavé konstrukce vyrostly v lednu tohoto

Veškeré výpočty pro ﬁrmu provádí výhradně
Ing. Svatopluk Vlasák.
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Problematika týkající se lešení je poměrně rozsáhlá, neboť zahrnuje nejen varianty pracovních lešení (řadová, prostorová, pojízdná, volně stojící, zavěšená a konzolová lešení) a lešení podpěrná, ale stále častěji i jiné konstrukce montované z lešenářského materiálu (tribuny,
pódia, reklamní konstrukce, přístřešky, přechody, lávky, zastřešení a podobně). Příspěvek se
zabývá nejužívanější skupinou pracovních řadových (fasádních) lešení.

Stavební lešení v ČR

Stavební lešení patří k nejpoužívanějším pomocným konstrukcím. U nás se před rokem
1990 používalo především lešení trubkové a dílcové lešení HAKI a jen výjimečně některá další
dílcová lešení, zejména podpěrná nebo pojízdná.
Od té doby došlo k velkému rozšíření používaných lešenářských systémů.
To, co bylo již řadu let ve vyspělém světě běžné, k nám přišlo jako žhavá novinka. A protože
zejména dovozci reagovali okamžitě na projevený zájem stavebních a lešenářských ﬁrem, stala
se ČR místem, kde lze vidět většinu evropské lešenářské produkce. Značně se změnila i struktura ﬁrem, které se stavbou lešení zabývají. Kromě
ﬁrem, které si staví lešení pro vlastní stavební
práce, vznikla řada specializovaných, čistě lešenářských ﬁrem.
Výběr lešení
Poněkud na ústupu jsou tradiční lešení trubková, která jsou nahrazována progresivnějšími lešeními dílcovými s kvalitní povrchovou
úpravou. Jejich vyšší cena je vyvážena rychlejší
montáží i delší životností. Přes nesporné výhody
možného výběru je nutné si uvědomit, že každá
konstrukce má své speciﬁcké vlastnosti a požadavky na provedení, ale také optimální využití.
Nelze říct, že ta či ona konstrukce je bez výhrad
pro daný účel nejlepší či alespoň výrazně lepší
než ostatní. Zpravidla každá výhoda v sobě skrývá nějakou nevýhodu a jde jen o to, aby výhod
bylo co nejvíce a nevýhod co nejméně s ohledem na to, co od konstrukce lešení očekáváme,
respektive jaké máme konkrétní požadavky.
Při výběru lešení budeme jistě přihlížet jak ke
stránce ekonomické, tak i technické. Například
při práci na kamenné stavbě nebo v náročném
interiéru nepoužijeme trubkové lešení bez povrchové úpravy, i když bude nejlevnější, neboť
znečistění rzí nám může způsobit náročné opravy.
Dokumentace
Na začátku každé stavby lešení musí být vypracovaná dokumentace, podle které má být lešení
postaveno. Stavební lešení patří ke konstrukcím,
které se ze statického a konstrukčního hlediska
vymykají běžným kritériím. Jde ve většině případů o konstrukce staticky neurčité, neobvykle
namáhané, montované ze subtilních tenkostěnných prvků o malé příčné tuhosti, jejichž statické parametry jsou v konstrukci lešení maximálně využity. Proto nelze připustit, aby se lešení

stavěla živelně bez technické dokumentace. Ani
velmi kvaliﬁkovaný lešenář nemůže u nestandardního lešení objektivně posoudit konstrukci
z hlediska statické bezpečnosti bez technických
podkladů. Individuální projekt se však vyžaduje
jen v případech, kdy na navrhovanou konstrukci dosud žádná dokumentace, podle níž by bylo
možné lešení postavit, neexistuje.
Nejčastěji se lešení staví na základě typového projektu (ať už zpracovaného provádějící
organizací nebo dodanou výrobcem). Například
dílcová i trubková fasádní lešení mají výrobcem
zpracovanou typovou dokumentaci do výšky 24
m. Pro větší výšky už mají být lešení staticky
posouzena. To platí i ve všech případech, kdy
provedení konstrukce je jiné než v podkladech,
které máme k dispozici.

Lešení můžeme zakládat jak na terénu, tak na
stavební konstrukci, jejíž únosnost však musí
být předem ověřena. Terén musí být vyklizen,

Obr. 3:

Založení lešení
Únosnost lešení ovlivňují zejména tři faktory:
•
založení,
•
kotvení,
•
úhlopříčné ztužení konstrukce.
Obvykle uváděné přetížení konstrukce jako
důvod havárie obstojí jen v tom případě, jestliže
některý z těchto faktorů nebyl správně proveden.

Obr. 4:
podklad urovnán a podle potřeby zpevněn. Při
zakládání se velmi často setkáváme s řadou chyb.
I značně vysoké konstrukce jsou zakládány, navíc mimostředně, na kousky prken (obr. 1) nebo
jiného materiálu, často uložené pro vyrovnání
výšky nestabilně na sebe (obr. 2). Při zakládání
trubkových lešení se navíc nepoužívají nánožky
(obr. 3). U systémových lešení se zase nadměrně
vysouvají šroubové patky, což vnáší do sloupků
nepřípustnou excentricitu (obr. 4).

Obr. 1

Úhlopříčné ztužení
Lešení musejí být navržena a provedena tak,
aby tvořila prostorově tuhý celek zajištěný proti
lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení a proti posunutí.
Konstrukce lešení je velmi citlivá na stabilitu
a tuhost. Ze statického hlediska mají styčníky
charakter kloubů do značné míry umožňujících
deformaci, respektive pootočení či posun prvků
a dílců. Deformaci je možno zabránit především

Obr. 2
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systémem úhlopříčného ztužení. Ten je postaven
na principu vytvoření pevných trojúhelníků zabraňujících deformaci.
Proto je u lešení předepsáno ztužení ve třech
vzájemně kolmých rovinách:
• svislé podélné,
• svislé příčné,
• vodorovné.
Kotvení
Kromě úhlopříčného ztužení se tuhost a stabilita zajišťuje kotvením. Funkce kotvení je dvojí:
jednak zabezpečuje konstrukci proti překlopení (např. od budovy), jednak se uplatňuje při
zkracování tzv. vzpěrné délky tlačených prvků
(sloupků), které tvoří zpravidla trubky o relativně malém průřezu ve vztahu k výšce. Kotvením
se pak celý sloupek rozdělí po výšce na malé
úseky, v příčném směru se stabilizuje, takže se
zvýší jeho příčná tuhost, a tím i únosnost.
Kotvení se dělá zpravidla rovnoměrně po celé
ploše lešení co nejblíže k styčníkům, aby se zamezilo výkyvům, popřípadě deformacím lešení
nebo jeho konstrukčních součástí. Při rozmístění
kotev musíme vycházet z použitého typu lešení.
Na obr. 5 je ukázka kotvení trubkového lešení,
na obr. 6 je příklad kotvení systémového lešení.
Únosnost kotev v provozních podmínkách se má
ověřovat při montáži lešení.
Obr. 5: Ukázka kotvení trubkového lešení

Obr. 6: Příklad kotvení systémového lešení

Požadovaná velikost kotevních sil je uvedena
v montážních návodech jednotlivých typů lešení. Bude velmi rozdílná nejen u jednotlivých
systémů lešení, ale i například půjde-li o lešení
před plnou fasádou nebo skeletem stavby. Další
podstatný vliv na velikost kotevních sil bude mít
případné zakrytí lešení. Při zakrytí lešenářskou

sítí budou kotevní síly přibližně dvojnásobné,
při zakrytí plnou plachtou až čtyřnásobné. Protože jsme omezeni nejen únosností kotev, ale
i tuhostí konstrukce lešení, musíme v těchto případech úměrně zvyšovat počet kotev. Při plném
zaplachtování to znamená téměř vždy kotvení
v každém styčníku.
Vliv větru
Vliv větru ovšem nemá vliv jen na kotevní
síly, ale také na nedostatečně připevněné díly
lešení. Zejména nezajištěné podlahové dílce
vyšších konstrukcí lešení pravidelně při silnějším větru z lešení odlétají. A stává se to nejen
u trubkových lešení s dřevěnými podlahovými
dílci, ale i u systémových lešení s ocelovými
podlahovými dílci o ploše 1m2 a hmotnosti přes
20 kg! Většinou to způsobí jen věcné škody, ale
nemůžeme vyloučit i ohrožení veřejnosti.

Obr. 7:

Montáž a demontáž
Pro montáž a demontáž se vyžaduje předběžné stanovení technologického postupu. U složitých nebo opakovaných lešení se předpokládá
písemná forma, u jednoduchých postačí stanovit
montážní postup ústně.
Speciﬁckým problémem je stavba lešení ve
městech na frekventovaných komunikacích. Kde
je to možné, je třeba – po dohodě s příslušnými
orgány – vyloučit po dobu montáže (demontáže) veřejný provoz z montážního prostoru. Kde
to však možné není, mají se práce organizovat
tak, aby se vlastní montáž prováděla v době co
nejmenší frekvence (v daném místě) na chodníku a přilehlé komunikaci. Lešení se v takovém
případě staví tak, že se založí přízemní část
s pevným zakrytím a záchytnou stříškou, čímž
se vytvoří podchod pro pěší. Nad tímto relativně
bezpečným koridorem pak pokračuje montáž.
Je přirozené, že i tak se musí věnovat zvýšená
pozornost eliminaci rizika pádu montovaných
prvků, popřípadě nářadí.
Bezpečnost lešení
Vlastní montáž lešení probíhá velmi často v rozporu s požadavkem nařízení vlády č.
362/2005 Sb., které vyžaduje, aby pracovník
byl při pracích ve výškách vždy zajištěn proti
pádu. I když je to u některých konstrukcí obtížně řešitelné, není možné to pomíjet. Na situaci
bohužel nic nezměnily ani některé smutné případy z poslední doby. V nových montážních návodech jsou již uváděna vhodná kotevní místa
pro upevně¬ní osobního zajištění, některá lešení
jsou již konstruována s předem montovaným
ochranným zábradlím. Tyto možnosti se však až
příliš často nevyužívají.
Problémy při provozu mohou způsobit nejen
neoprávněné zásahy uživatelů do konstrukce,
ale i některá zatížení, se kterými se při návrhu
neuvažovalo (obr. 7). K bezpečnému provozu
nepřispívá ani nepořádek a špatné hospodaření
s lešenářským materiálem (obr. 8).
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Obr. 8:
Po úplném dokončení montáže lešení se mezi
vedoucím lešenářské party a zástupcem uživatele lešení předává a přebírá, a to písemnou formou. Předávací protokol se zpracovává obvykle
formou zápisu do stavebního deníku. Speciﬁkují
se v něm užívací podmínky (nosnosti, zvláštnosti provedení), při jejichž respektování ze strany
uživatele je garantována bezpečnost konstrukce
dodavatelem.
Provoz na lešení může být zahájen až po jeho
úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle
platných norem. Lešení se smí používat pouze
k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, předáno a převzato do provozu. Při změněném způsobu užívání lešení (např. při požadavku
na vyšší zatížení), který by mohl mít za následek
snížení jeho bezpečnosti, se konstrukce lešení
musí z uvedených hledisek posoudit a v případě
nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
Odborné prohlídky
Při pravidelných měsíčních odborných prohlídkách se ověřuje, zda v průběhu užívání
nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít nepříznivý vliv
na statickou, funkční a pracovní bezpečnost
(např. sedání terénu, uvolnění spojů či kotev).
Totéž je nutno dělat ihned po mimořádných
okolnostech (např. silném větru). Mimo pravidelné prohlídky se lešení má denně před zahájením práce zkontrolovat z hlediska kompletnosti konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy
a podobně).
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Tímto článkem navazujeme na předešlý článek o bezpečnost práce při montáži lešeňových konstrukcí. Podíváme se na poslední trend v ochraně proti pádu z výšky při
montáži lešeňových konstrukcí a to je použití externího zábradelního sloupku (dále
jen „EZS“).

Bezpečnost práce při montáži lešeňových konstrukcí II
použití externí zábradelního sloupku
Použití EZS můžeme rozdělit na tři způsoby:
a) Osazení EZS ke každému rámu po celou dobu
užívání konstrukce.
b) Použití EZS v celém patře lešení po dobu jeho
montáže s následným přesunem do další úrovně.
c) Použití EZS pouze ve výstupovém poli lešení
s následným přesunem do další úrovně.

žují“ jeho přesunem do dalšího patra. Protipólem
bezpečnosti je zde nepochybně vysoká ﬁnanční
investice do pořízení počtu EZS (rovnajícího se
počtu požívaných rámů) a popř. i dvojnásobně
zvýšeného počtu zábradlí. Tento faktor je v našich zeměpisných šířkách zásadní překážkou pro
uchycení tohoto způsobu využití EZS. Dalším
faktorem pro neuchycení se toto způsobu je nepochybně vysoká ztrátovost těchto prvků z konstrukce lešení (EZS většinou konstrukce z AL
slitiny).
Druhý způsob použití lze stále považovat za
poměrně bezpečný. Montážník je v době montáže konkrétního patra konstrukce chráněn proti

tí se na předepsaném místě na osazeném rámu
pomocí OOPP. Osadí další rám a zábradlí. Po
osazení svislých rámů a zábradlí provede kompletaci patra (diagonály, podlahy, okopy, kotvení). Přesune EZS a pokračuje stejným způsobem
dále. Jedná se o nejlevnější variantu užití EZS
s minimálními požadavky na investici.
Závěrem je nutno zmínit, že tato varianta je
nejméně bezpečnou a hlavně neřeší kritickou
výšku v rozsahu 4 m (druhé patro lešení). V této výšce je užití OOPP problematické. Montážník musí mít tak dlouhé jistící lano, které musí
umožnit bezpečné osazení svislých rámů i v nejdelších polích (tj. do vzdálenosti 3m a u některých systémů až 4m). Je zřejmé, že tato nutná
délka jistícího lana nezajistí „bezpečný“ pád. Dá
se předpokládat, že pád z takovéto výšky nebude mít tak fatální následky jako z výšek vyšších
a může zavdávat příčinu k polemice o nutnosti
využití OOPP v tomto případě (Nutno však připomenout nařízení vlády 362/2005 Sb., §3, odst.
1, písm. b) jež ukládá povinnost ochrany proti
pádu z výšky nebo do hloubky větší než 1,5 m).

Použitím EZS dle prvního způsobu se jedná o nejbezpečnější variantu, kdy montážník
je v každém momentu při montáži i demontáži
konstrukce chráněn proti pádu. Tento způsob
nevyžaduje de facto použití prvků individuální
ochrany proti pádu (OOPP). Osazený EZS zůstává součástí konstrukce. Montážníci se „nezdrpádu. V tomto případě však po dokončení montáže patra musí provést přesun EZS o patro výše.
Jedná se o variantu, kdy investice do pořízení
EZS není již tolik náročná. Pro většinu větších
dodavatelů lešeňových konstrukcí by měla být
dříve či později zvládnutelnou (s přihlédnutí
k současné ﬁnanční krizi). Při mé znalosti českých lešenářů se dovoluji tvrdit, že tento způsob
užití EZS bude narážet na jejich odpor a tvrzení,
že přesun EZS je bude zdržovat a hrozně zpomalovat montáž konstrukce.
Třetí uvedený způsob použití EZS spočívá ve
využití minimálního počtu EZS se souběžným
užitím OOPP. EZS se nasadí pouze na rámy
výstupového pole v montovaném patře. Takto
lze bezpečně vystoupit do montovaného patra.
Následuje montáž standardním způsobem. Montážník osadí svislé rámy a vnější zábradlí. Zajis21

V rámci prevence se jednoznačně jako nejoptimálnější variantou z hlediska nutných investic
a snížením rizika pádu z výšky při montáži lešení jeví užití EZS popsaného výše v bodě b), tj.
osazení EZS v celém patře lešení (Takovému to
užití EZS nahrává i ustanovení § 3, odst. 2 nařízení vlády 362/2005 Sb., jež upřednostňuje užití
kolektivních prostředků ochrany proti pádu před
individuální) s následným přesunem do další
úrovně.
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V bulletinu LEŠENÁŘ č.1 jsme na tomto místě v první části seriálu jsme probrali zakládání
lešeňových konstrukcí. Nešvary z praxe týkající se této problematiky jsme dopodrobna rozvedli v článku na straně 18-19. V tomto pokračování se zaměříme na problémy s výškovým
vyrovnáním.

Výškové vyrovnání u rámových lešení
Na rozdíl od trubkových lešení, kde je zakládání jednodušší (nosné sloupky ukládáme na nánožky) bez ohledu na sklon terénu, u rámových
lešení musíme výchozí úroveň všech sloupků
vyrovnat do vodorovné roviny. K tomu máme
k dispozici výškově stavitelné patky a u rámových lešení vyrovnávací rámy různých výšek
(např. 0,5 m, 0,66 m, 1,0 m, 1,5 m) dle jednotlivých typů lešení.

Zahrnutí excetricity do výpočtu
Normové požadavky jsou uvedeny na konci
článku. Z nich vyplývá, že při celkové délce patky do 600 mm musí být vřeteno patky zasunuto
do sloupku nejméně 150 mm. Pokud je patka
delší, pak zasunutí musí být nejméně ¼ celkové
délky patky. Např. u patky o celkové délce 1,0 m
musí být vřeteno patky zasunuto do sloupku nejméně 0,25 m!
U konkrétních typů lešení je vždy rozhodující
požadavek uvedený v montážním návodu. Tam
jsou však zpravidla uvedeny jen běžné délky patek a použití těch delších musí být individuálně
posouzeno.

Standardní a vyrovnávací rámy
Výškově stavitelné patky jsou také různých
délek, při jejich užívání však také musíme respektovat předem dané zásady. Především jsou
to limity vysunutí patek v závislosti na jejich
celkové délce. Obecně stanovené požadavky
jsou uvedeny v ČSN EN 12811-1, konkrétní
požadavky pro jednotlivé typy lešení pak stanoví výrobci v montážních návodech. Požadavky
výrobců jsou z pravidla přísnější a zahrnují odchylku od svislice vzniklou vůlí mezi průměrem
šroubu (tyče) patky a vnitřním průměrem otvoru
sloupku.(excentricitu založení) uvažovanou ve
výpočtu.

Běžné i dlouhé a mimořádně dlouhé patky
Určitým řešením je zkrácení volné délky patky jejím ztužením pomocí trubky a speciální
spojky, popřípadě speciálním dílcem.

Odchylka od svislice

Ztužení vysunuté patky
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Ztužení patky speciálními dílci
Požadavky norem:
ČSN EN 12811-1
5.7 Nánožky a stavitelné patky
5.7.1 Všeobecně
Únosnost a stabilita nánožek a stavitelných
patek musí být dostatečná k tomu, aby bylo
přeneseno maximální návrhové zatížení od pracovního lešení do podkladu. Plocha koncové
příruby musí být nejméně 150 cm2. Nejmenší
šířka musí být 120 mm.
5.7.2 Nánožky
Nánožky z oceli musí vyhovovat EN 74.
5.7.3 Stavitelné patky
Stavitelné patky musí být opatřeny středově umístěným stavitelným vřetenem takových
rozměrů, aby v nezatíženém stavu největší odchylka osy vřetena od osy sloupku nepřesáhla
2,5 %. Délka překrytí musí být při libovolném
vysunutí nejméně 25 % celkové délky vřetena
nebo 150 mm, přičemž musí být dodržena větší
hodnota. Tloušťka koncové příruby musí být
nejméně 6 mm. Proﬁlované koncové příruby
musí mít přinejmenším stejnou tuhost.
ČSN EN 12810-1
7.3.3 Stavitelné patky
Stavitelné patky musí mít minimální přestavitelný rozsah 200 mm.
7.3.4 Podlahové plochy
7.3.4.1 Aby bylo možno přizpůsobit výšku
podlahové plochy, musí lešeňový systém obsahovat dílce, které umožní založení sousední
dvojice sloupků na úrovních povrchu, které se
vzájemně liší až o 2,0 m;

Dne 6.září 2009 oslavil své 70. narozeniny Ing.Svatopluk Vlasák,
nestor českého lešenářství, nejvýznamější odborník v oblasti dočasných
stavebních konstrukcí v ČR, který dosáhl uznání v evropských strukturách.
Ing.Vlasák je přesedou normalizační komise č.92, místopředsedou
představenstva Českomoravské komory lešenářů,o.s. a externím
pracovníkem VÚBP. V oblasti statických posudků lešeňových konstrukcí
je naprosto nedostižný a nedocenitelný.
Touto cestou přeje celá redakce, a dovoluji si říci celé české lešenářské
hnutí, Sváťovi vše nejlepší, mnoho pracovní svěžesti a životního elánu.
Všichni pevně věříme, že s námi mladíky bude mít trpělivost a bude
schovívavý k našim drobným prohřeškům.

Oznamujeme, že dne 4. 9. 2009 vstoupili ve svazek manželský pan
Ing. Petr Veverka a slečna Michaela Krotilová.
Novomanželům přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
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22.
23.
24.
25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ing. Vlasák Svatopluk, lešení
PKL servis s.r.o.
Ing. Škréta Karel
Ing. Petr Veverka - PROVE
PROFO MONOLITY, s.r.o.
JM-lešení družstvo služeb
LAVEL MB, s.r.o.
Iriko spol. s r.o.
PERI spol. s r.o.
DS, spol. s r.o.
BIS Czech s.r.o.
HOCHTIEF CZ a.s.
Habásko Vladislav - půjčovna lešení
RUX ČR s.r.o.
GP-mont s.r.o.
Bečvář Pavel
EVEREST servis s.r.o.
ALFEKO s.r.o.
RRK spol. s r.o.
Ing. Milan Veverka
Skanska Servis a.s.
Tykal Marek
Euromont lešení s.r.o.
RaMu-Plus, s.r.o.
Ing. Marie Bukovská
MIKA-MONT, s.r.o.
ALFIX ČR, s.r.o.
FEIG, spol. s r.o.
Coleman S.I., a.s.
Josef Jambor
EKRO CZ s.r.o.
INTERSYS a.s.
Ing. Jan Karola
SGB Hünnebeck Cz s.r.o.
Patrik Macoun
HAKI a.s.
Ivan Kočík - KOLT servis
Milan Michalík
TONSTAV - SERVICE s.r.o.
LTK - Jiří Kopic
Petr Foltýn
RYDVAL, a.s.
Ing. Jaromír Bubeníček - LEŠKO
JUMAR - lešení s.r.o.
Ing. Miroslav Černý
Alois Schön - ASS Lešení
RAMIRENT s.r.o.
Roman Datel
Jiří Pernička
Pavel Hřebačka
Jiří Švancara - JISAN
EVEREST jih, s.r.o.
VSM, spol. s r.o.
Karel Justra - školení leš. techniky
SNEP spol. s r.o.

Vyžlovská 2251/52
Milady Horákové 28
Hradební 759/5
Drahelka 345
Dělnická 1a/434
Paskovská 725/48a
Milady Horákové 28
Ruská 124/15
Průmyslová 392
Úvoz 8
Jakuba Arbesa 2600
Plzeňská 16/3217
Bajkalská 656/4
K Třebonicům 100
U Zámeckého parku 682
K Hájovně 744
Běchovická 555
Koželužská 1026
Krčská 417/37
Hluboká 188
Kubánské náměstí 11/1391
Livornská 429
28. října č.p. 123
náměstí Míru 954
Melounova 520/4
Bohunická 2
Korunovační 29
Bechyňova 5/1614
Bobrky 478
Branišov 53
Průmyslová 50
Fr. Diviše - areál RTK
Kojkovice č.p. 42
Bečovská 939
Demlova 1989/8
Studené 94
Čapkova 926
U Brodu 214
Okružní 630
Drážní 9
Fučíkova 286
Kámen 42
Hrdoňovická 254
Jizerská 328
Slavkovská 16/b
Brtnička 13
V Jirchářích 148/4
Lužická 14/1130
Svésedlice 3
Karla Čapka 19
Na Partkách 164/10
Malešická 2686
Znojemská 82a
Komenského 290
Větrná 145

Praha 10
Praha 7
Praha 1
Brodce
Havířov - Město
Ostrava-Hrabová
Praha 7
Mariánské Lázně
Jesenice
Brno
Most
Praha 5
Praha 10
Praha 5 - Řeporyje
Litvínov
Lom u Mostu
Šestajovice
Třebíč
Praha 4 - Krč
Brodce
Praha 10
Praha 10 - Horní Měcholupy
Most
Vracov
Praha 2
Brno
Praha 7
Praha 6
Vsetín
Dolní Rožínka
Stránčice
Praha 10 -Uhříněves
Třinec
Praha 10
Velké Meziříčí
Jílové u Prahy
Nové Město na Moravě
Karlovy Vary
České Budějovice
Brno - Slatina
Terezín
Děčín
Praha 9
Praha 9
Opava
Předín
Praha 1
Praha 2
Svésedlice
Teplice
Olomouc
Praha
Jihlava
Meziboří
Neratovice-Byškovice

svatopluk.vlasak@gmail.com
zdenek@pklservis.cz
skreta@volny.cz
prove@dragon.cz
profomonolity@seznam.cz
jm-leseni@seznam.cz
petr.vesely@lavel-mb.cz
irlvek@atlas.cz
periol@periol.cz
dvorsky.jiri@noreco.cz
info@bisczech.cz
leseni@hochtief.cz
habasko@pujcovnaleseni.cz
rux@rux.cz
gpmont@seznam.cz
tukal@seznam.cz
zverina@alfeko.cz
dohnal@rrk.cz
milan.veverka@gmail.com
petr.ﬁrbach@skanska.cz
mtl@email.cz
bugna@seznam.cz,
mundl.j@seznam.cz
bukovska@vubp-praha.cz
pavel@mikamont.cz
alﬁx@alﬁx.cz
feig@feig.cz
jan.strakos@coleman.cz
josef.jambor@seznam.cz
klaska@ekro.cz
hos@intersyspraha.cz
jankarola@triomobil.cz
ikunst@sgb.cz
info@macounvm.cz
pavel.cahyna@haki.cz
info@mmleseni.cz
vodicka@tonstav-service.cz
jirikopic@leseni-kopic.cz
foltynpetr@tiscali.cz
pavel.rydval@seznam.cz
lesko@lesko.cz
jumarleseni@seznam.cz
miroslav.cerny@cbox.cz
info@ass-leseni.cz
milan.pavlik@ramirent.cz
r.datel@volny.cz
pernicka@iol.cz
inrev@volny.cz
leseni@jisan.cz
ravalis@everestjih.cz
jan.pertlik@vsmjihlava.cz
jirsak@snep.cz

