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Vážení čtenáři,

v letošním roce se Vám do rukou 
dostává druhé, celkově již dvacáté 
druhé číslo časopisu Lešenář. Toto číslo 
vychází v čase, kdy se koná po dvouleté 
pauze tradiční odborný seminář „Infor-
mace, novinky a zajímavosti z oboru 
lešení 2022“ ve Žďáru nad Sázavou. 
Chtěl bych na tomto místě vyzdvihnout 
organizační výbor semináře ve složení 
Ing. Marie Bukovská, Ing. Svatopluk 
Vlasák, a Ing. Karel Škréta, kteří zajiš-
ťují vysokou odbornost a velmi kvalitní 
úroveň jednotlivých přednášek. ČMKL, 
z. s. společně s TNK 92 poskytují záštitu 
tohoto semináře. V rámci semináře letos 
proběhnou oslavy 15. let od vzniku 
ČESKOMORAVSKÉ KOMORY LEŠENÁ-
ŘŮ, z. s.

Dovoluji si popřát ČESKOMORAVSKÉ 
KOMOŘE LEŠENÁŘŮ, z. s. jen to nej-
lepší do dalších let činnosti a poděkovat 
všem, kteří se podíleli na vzniku, rozvoji 

a fungování, leckdy ve složitých podmín-
kách za skvěle odvedenou práci.

Obsah časopisu se díky přispěvatelům 
podařilo bez problémů naplnit a dou-
fám, že vás jednotlivé články zaujmou. 
Bohužel musím konstatovat, že články 
do našeho časopisu Lešenář dodávají 
pořád stejní autoři a převážná většina 
členů komory přes veškeré apely nemá 
zájem v Lešenáři prezentovat svou práci 
a podílet se na jeho tvorbě.

Letošní rok po omezeních způsobených 
COVIDEM se nese ve znamení ohromné-
ho nárůstu inflace, cen energií a dalšího 
zdražování, což způsobuje nemalé pro-
blémy v celé společnosti.

Jménem celé redakce a vedení 
ČMKL, z. s. přeji všem, ať překonají 
nastalé problémy a prožijí nastávající 
adventní dobu ve zdraví a pohodě.

Ing.�Milan�Veverka 
předseda představenstva ČMKL, z. s.
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Kurzy�Odborně�způsobilých�osob�pro�
dočasné�stavební�konstrukce�I.�stupně�
v�roce�2023

Na začátku roku 2023 plánujeme usku-
tečnit kurzy OZO pro DSK I. stupně. 
Základní kurz v délce dvou týdnů se 
uskuteční v termínu 9. – 13. ledna (první 
týden) a 6. – 10. února (druhý týden) 
a zkoušky proběhnou v sobotu 11. úno-
ra. Opakovací kurzy OZO pro DSK I. 
stupně v délce jednoho týdne máme na-
plánované dva. První se uskuteční 23. – 
27. ledna, zkoušky v sobotu 28. ledna 
a druhý 20. – 24. února, zkoušky v sobo-
tu 25. února.

Zájemci o kurzy OZO pro DSK I. stupně 
naleznou podrobné informace a přihlášky 
do jednotlivých kurzů na webu ČMKL, z. 
s. v sekci školení (www.komoralesenaru.
cz/skoleni).

Třetí�ročník�soutěže�o�„Nejlepší�lešenář-
skou�stavbu“

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁ-
ŘŮ, z. s. vypisuje pod záštitou Ing. Sva-
topluka Vlasáka, předsedy TNK 92, 
prof. Ing. Františka Walda, CSc., ČVUT 
v Praze a Ing. Karla Škréty, VÚBP v. v. i. 
3. ročník memoriálu Františka Zvěřiny, 
veřejné soutěže O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘ-
SKOU STAVBU ČESKÉ REPUBLIKY 
ROKU 2022. Podmínky a přihlášku pro 
zařazení do soutěže naleznete od začát-
ku prosince na webu ČMKL, z. s. (www.
komoralesenaru.cz/aktuality). Vítěz bude 
vyhlášen na Valné hromadě ČMKL, z. s. 
v březnu 2023.

Týden�oceli,�skla�a�dřeva�na�stavební�
fakultě�ČVUT

Ve dnech 24. až 28. dubna 2023 pořádá 
Katedra ocelových a dřevěných kon-
strukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze 
ve svých prostorách pro studenty i další 
návštěvníky školy „Týden oceli, skla 
a dřeva“, který bude zaměřen na prezen-
taci a popularizaci stavebních odvětví 
využívajících výše uvedené materiály. 
V jeho rámci budou probíhat prezentace 
firem a vysokých škol z ČR a SR, popu-
larizační přednášky, plánují se ukázky 
konstrukcí a jejich chování, soutěže pro 
studenty apod. Pokud byste předběžně 
měli zájem se na akci podílet či prezento-
vat, zašlete prosím základní informaci na 
dolejs@fsv.cvut.cz.

Krátce…



finanční kázni a stabilitě. V březnu 2019 
se své funkce vzdal a vedení převzal na 
jedno funkční období Ing. Karel Škréta. 
Komplikace kolem COVID-19, které 
do tohoto časového úseku patří, měly 
samozřejmě dopad i na činnost komory, 
zejména na aktivity kolem vzdělávání 
lešenářů. Komora však prošla i tímto 
obdobím bez zakolísání a v srpnu roku 
2021 se ujal funkce předsedy ČMKL 
Ing. Milan Veverka, který je v této pozici 
i v současnosti.

Nejen předsedové komory, ale samozřej-
mě také ostatní členové představenstva 
se významně podíleli na činnosti a úspě-
ších, kterých komora v průběhu času 
dosáhla. Složení představenstva se příliš 
neměnilo, nicméně vystřídala se zde 
celá řada lešenářských odborníků. Zde 
je jejich výčet v abecedním pořadí: doc. 
Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE, Vladislav Ha-
básko, Tomáš Jirsák, Ing. Ivan Kunst, CSc, 
Jan Strakoš, Ing. Martin Štolba, Ing. Milan 
Veverka, Ing. Petr Veverka a Ing. Fran-
tišek Zvěřina. Někteří už nejsou mezi 
námi, čest jejich památce.

V souladu se svými dlouhodobými cíli se 
nově vzniklá komora postupně zviditel-
ňovala, a to nejen v národním měřítku. 
Hned po svém založení se zapojila do 
vzniku evropské organizace, sdružující 
lešenářské organizace. První setkání na 
toto téma se konalo v Praze v březnu 
2007. Jedním z významných iniciátorů 
byl člen komory, Ing. Jaromír Bubeníček. 
Na pražském jednání byl dohodnut vznik 
Evropské unie lešenářských organizací 
(UEG – Union Europäischer Gerüstbau-
betriebe), její oficiální vznik následoval 
v říjnu 2008. Záměry tohoto sdružení 
byly poměrně ambiciózní. Naše nově 
vzniklá komora si od účasti slibovala 
např. sjednocení evropských požadavků 
na kvalifikaci lešenářů, protože problém 
vzdělávání lešenářů není v České republi-
ce dlouhodobě uspokojivě vyřešen. Byla 
to příležitost pro diskusi nad novými 
lešenářskými normami, pro diskusi o po-
stavení a významu lešenářů a lešenář-
ských firem v celoevropském pohledu. 
Tato očekávání se ale bohužel nenapl-
nila. Nedostatek konkrétních výsledků 

V minulém čísle našeho časopisu popsal 
Ing. Vlasák v článku Jak jsme začínali vznik 
Českomoravské komory lešenářů (ČMKL). 
Myšlenka vznikla za velmi neformálních 
podmínek, které kolega označil za „noční 
diskusí“. Vyjádřil i určitou skepsi, kterou 
tenkrát pociťoval, a musím se přiznat, 
u mne to bylo obdobné. Ale naštěstí tato 
myšlenka zůstala v hlavách otců zaklada-
telů i druhý den a zdárně se rozvíjela.

K oné noční diskusi došlo koncem roku 
2006 a již 24. ledna roku 2007 byla Čes-
komoravská komora lešenářů zapsána 
ve Veřejném rejstříku jako občanské 
sdružení. V roce 2014 došlo v souladu 
s novým občanským zákoníkem k formál-
ní transformaci na zapsaný spolek, který 
existuje dodnes. Máme tedy možnost 
slavit v letošním roce patnácté výročí 
založení ČMKL.

Vznikající Komora zpracovala dokument, 
v němž zdůvodňovala svůj vznik a další 
existenci. Na otázku, proč jsme tady, 
zaznělo:

• Jsme tady proto, že tuto velkou pro-
fesní skupinu zatím nereprezentuje 
žádná organizace. Chybí jí společný 
zástupce, který by mohl formulovat 
společné připomínky a požadavky 
při tvorbě souvisejících předpisů, 
účastnil se jednání se státními 
orgány, popř. zahraničními partnery. 
Aktuálně je potřeba v předpisové 
oblasti řešit návaznost na vydané 
NV č. 362/2005 Sb., které má řadu 
nejasných a někde i nelogických 
požadavků;

• Považujeme za užitečné zprůhled-
nění spolupráce firem podnikajících 
v oboru dočasných stavebních 
konstrukcí;

• Dosud chyběl partner pro užší 
spolupráci v oblasti tvorby a zavá-
dění evropských norem pro tech-
nickou normalizační komisi TNK 92 
a VÚBP;

• Vytvoří se platforma pro vzájemnou 
výměnu zkušeností v oboru našeho 

podnikání i společenské vztahy 
v rámci našich setkání;

• Vzniknou nové možnosti pro účel-
nou spolupráci s dodavatelskými 
subjekty v oboru DSK na úseku 
obchodní politiky i služeb;

• Budou shromažďovány zajímavé in-
formace o výrobě a dovozu výrobků, 
které jsou předmětem našeho pod-
nikání a s ním úzce propojené;

• Budou k dispozici novinky i osvěd-
čené metody pro montážní postupy, 
skladování, logistiku, apod.;

• Vzniknou další příležitosti k setká-
vání se zahraničními obchodními 
podnikateli v oboru;

• Rozšíří se možnosti řešení technic-
kých problémů v oblasti DSK.

Po patnácti letech lze konstatovat, že 
základní účel komory, tedy zprostřed-
kování kontaktů mezi lešenářskými 
firmami a ostatními odborníky na lešení 
a položení základu pro uplatňování jejich 
společných zájmů, byl splněn. Vznikla 
platforma, která poskytuje všechny mož-
nosti, o nichž se v době založení komory 
hovořilo. Je pouze na jejích členech, jak 
budou své záměry uskutečňovat i v dal-
ších letech.

První Valná hromada se uskutečnila 
20. února 2007 v hotelu Chvalská tvrz. 
Z celkového počtu 31 členů komory bylo 
přítomno 23 zástupců. Bylo zvoleno 
první představenstvo, které si následně 
zvolilo jako prvního předsedu komory 
pana Zdeňka Picka.

Zdeněk Picek své předsednictví vzal 
vážně a komora se pod jeho vedením 
solidně rozvinula. Na pozici předse-
dy setrval až do listopadu roku 2015, 
kdy jej vystřídal Ing. Svatopluk Vlasák. 
Ten uplatňoval při výkonu funkce své 
celoživotní znalosti a kontakty v oblasti 
lešení, využil ale také své dlouholeté 
zkušenosti s vedením organizace obdob-
ného charakteru. Pomohl komoře k větší 

15�let�od�založení�Českomoravské 
komory�lešenářů
Ing.�Karel�Škréta
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jednání a také finanční nároky na členství 
nakonec vedly k ukončení naší účasti 
v roce 2011. UEG stále existuje, výsledky 
činnosti v zásadě potvrzují oprávněnost 
našeho rozhodnutí.

Protože snaha o stanovení společných 
evropských požadavků na školení 
a kvalifikaci nebyla úspěšná, zaměřila se 
komora na řešení, které bude vhodné na 
národní úrovni.

Systém školení lešenářských specialistů 
v České republice a dříve Českosloven-
sku nebyl dostatečně definován v práv-
ních předpisech, ale přesto má dlouhou 
historii. Instruktoři lešenářské techniky 
byli školeni v Ústavu pro vzdělávání 
pracovníků ve stavebnictví v pražských 
Hodkovičkách. Následně převzala tuto 
úlohu školící organizace Gradua-CEGOS. 
Protože v příslušných kurzech přednášeli 
členové nově vzniklé komory, bylo cel-
kem logické, že se v roce 2009, na zákla-
dě vzájemné dohody, stala odpovědnou 
za školení a přezkušování lešenářských 
specialistů ČMKL.

Snahou komory bylo získat pro školení 
lešenářů solidnější právní základ. V té 
době, v rámci rozšiřování národní sou-
stavy kvalifikací, vznikaly v souladu se 
zákonem č. 179/2006 Sb. nové profesní 
kvalifikace. Komora se zapojila do veřej-
né zakázky vyhlášené Národním ústavem 
odborného vzdělávání, jejímž realizáto-
rem bylo konsorcium tvořené společnos-
tí TREXIMA, Svazem průmyslu a dopravy 
ČR a Hospodářskou komorou ČR. Na 

půdě Sektorové rady pro vyhrazená 
zařízení pak v průběhu let 2011 – 2019 
vznikly čtyři profesní kvalifikace pro leše-
nářské specialisty. Jednalo se o dvě kvali-
fikace zaměřené na spíše administrativní 
práce – Projektant lešení a Instruktor 
lešenářské techniky, a dvě praktické 
kvalifikace – Lešenář montážník a Leše-
nář šéfmontér. V souladu s požadavky 
právních předpisů připravila a obhájila 
ČMKL potřebné dokumenty a stala se 

autorizovanou osobou oprávněnou pro 
zkoušení uvedených profesních kvalifi-
kací. Celý tento systém je připraven pro 
aplikaci do budoucího právního předpisu, 
který by nově uváděl požadavky na práci 
ve výškách a na příslušné specialisty pro 
dočasné stavební konstrukce.

V rámci rozvoje své činnosti se ČMKL 
zapojila do mezi organizace zastřešené 
Hospodářskou komorou České republiky. 
Byla zařazena do Profesní unie Staveb-
nictví, technická řemesla a technická 
zařízení. S Hospodářskou komorou 
dlouhodobě spolupracovala naše komora 
v souvislosti s tvorbou profesních kvali-
fikací. V roce 2020 jsme zavedli pravi-
dla pro Osvědčování kvality podnikání 
členů ČMKL. Byla zpracována v souladu 
s Metodikou HK ČR. Bohužel, problémy 
kolem Covidu a navazující rozbouřená 
doba se na této aktivitě podepsaly, takže 
se bude zřejmě rozvíjet až v klidnějším 
období.

ČMKL si vytvořila vlastní webové 
stránky, na nichž prezentuje své aktivity, 
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poskytuje informace o školeních, ale 
třeba také zápisy představenstva, takže 
informace o aktuální činnosti jsou k prů-
běžně dispozici všem členům.

Členové komory jsou zapojeni do norma-
lizační činnosti. Úzce spolupracují s tech-
nickou normalizační organizací TNK 92 
Lešení. Máme tak přístup k připravo-
vaným technickým normám, můžeme 
i ovlivňovat jejich některé požadavky.

Komora spolupracuje s Výzkumným 
ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., kde 
je sídlo Centra technické normalizace. 
VÚBP je také jediným místem v České 
republice, kde jsou zkoušeny a certifiko-
vány dočasné stavební konstrukce, což 
je další příležitost pro šíření znalostí pro 
lešenářské specialisty.

V neposlední řadě vydává Českomorav-
ská komora lešenářů i časopis Lešenář. 
Jeho první číslo vyšlo v dubnu roku 2009 
a nyní držíte v ruce jeho v pořadí již 
dvacáté druhé číslo. V průběhu let byla 
v časopisu prezentována dlouhá řada za-
jímavých lešeňových konstrukcí a infor-
mací z činnosti ČMKL. Časopis si udržuje 
vysokou odbornou úroveň a je dobrou 
příležitostí pro seznámení s profesním 
životem členů komory.

Komora oslavuje v letošním roce patnáct 
užitečných let. Přejme jí, aby i další roky 
byly neméně úspěšné, aby poskytovala 
svým členům potřebné odborné zázemí 
a příležitost k řešení společných problé-
mů. ▪
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Společnost EUROMONT LEŠENÍ spol. 
s r. o. se specializuje na realizaci lešeňo-
vých konstrukcí (dále jen DSK) v průmy-
slových areálech. Mimo jiné zajišťuje již 
několik desetiletí lešenářský servis pro 
účely údržby strojní, elektro, M+R, sta-
vební… a pro účely realizace investičních 
akcí / projektů v areálu Chempark Záluží 
v Litvínově. Díky těmto dlouhodobým 
zkušenostem v tomto specifickém pro-
středí byla společnost oslovena firmou, 
která byla vybrána zákazníkem – spo-
lečností ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. 
jako zhotovitel „Opravy nátěru Fakle LPG 
a výměny roštů v přístupových plošinách 
fakle“ s požadavkem na stavbu lešení 
splňující požadavky koncového zákazníka 
viz níže.

LPG. V rámci následných debat a po vy-
jádření statika zákazníka (zjednodušeně 
řečeno – Fakle LPG je ráda že stojí sama 
o sobě a není schopna přenést žádné 
kotevní síly) bylo rozhodnuto že:

• DSK bude navržena v provedení 
volně stojící,

• volně stojící DSK v předpokládaných 
rozměrech neumožňuje celoplošné 
zaplachtování a proto toto nebude 
realizováno,

• předpokládaná technologie mecha-
nické zbroušení / otryskání dotče-
ných povrchů OK Fakle LPG bude 
z důvodů absence celoplošného 
zaplachtování nahrazena technolo-
gií tryskání vysokotlakým vodním 
paprskem,

• bude pro účely efektivní výstavby 
DSK instalován stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP.

Takto nově stanovené požadavky byly 
postoupeny dále na zpracovatele projek-
tové dokumentace a statického posudku. 
Současně byly odhadnuty předpokládané 
požadavky na provedení vlastní DSK:

• předpokládaná zátěž / balast do 
spodní části DSK (cca 120 tun),

• předpokládané vodorovné ztužení 
(pod podlahou) po 2 metrech do 
výšky 24 m,

• předpokládané zdvojení vybraných 
stojek do výšky 18 m respektive 
30 m.

V průběhu projednávání smluvního 
vztahu s objednatelem lešenářských 
prací byla bohužel pro objednatele 
odmítnuta (z finančních důvodů) naše 
nabídka na využití stavebního výtahu 
i pro účely provádění činností při vlastní 
akci (nátěr Fakle LPG a výměna roštů 
v přístupových plošinách fakle) a tak byl 
tento postaven pouze pro účely realizace 
DSK. Instalace výtahu řešila efektivnější 
realizaci DSK, bezpečný a rychlý přesun 

Název akce údržby: 
6430-Z01 – Nátěr fakle LPG vč. výměny 
roštů na plošinách

Místo realizace akce údržby: 
Chempark Záluží v Litvínově – provoz 
LPG

Požadavky�na�DSK

Koncový zákazník požadoval realizaci 
DSK, která umožní:

• opravu ocelové konstrukce Fakle 
LPG (mechanické zbroušení / otrys-
kání a následný ochranný nátěr),

• výměnu roštů v přístupových ploši-
nách Fakle LPG s případnou opravou 
nevyhovujících částí stávající plošin 
/ OK.

Vzhledem k plánovaným činnostem bylo 
třeba navrhnout a vystavět lešení do 
výšky cca 50 m a zároveň vyřešit přístup 
ke všem částem opravované ocelové 
konstrukce. Objednatel současně připojil 
požadavek na „zaplachtování“ celé DSK 
z důvodů zamezení roznosu materiálu 
(používaného k otryskání OK) do okol-
ních 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 All-
round® 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…).

Provedení „Fakle LPG“, realizované někdy 
kolem roku 1998, je jako samostatně 
stojící štíhlá konstrukce výšky 60 m, jejíž 
stabilita je zajištěna ve třech výškových 
úrovních celkem 9 ocelovými kotevními 
lany. V rámci podrobnějšího projed-
návání požadavků zákazníka jsme se 
proto mimo jiné dotkly otázky možného 
přenosu kotevních sil DSK do OK Fakle 

Lešení�pro�opravy�nátěru�Fakle�LPG 
a�výměny�roštů�v�přístupových�plošinách
Ing.�Štolba�Martin,�EUROMONT�LEŠENÍ�spol.�s�r.o.�•�foto:�BC.�Ftáček�Petr
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lešeňových prvků a lešenářů na místo 
realizace DSK. Současně byly ušetřeny 
velké finanční prostředky, které by bylo 
nutné vynaložit na zajištění příslušné 
jeřábové techniky. Dodatečně uplatněný 
požadavek objednatele na používání 
stavebního výtahu pak již nebylo možné 
splnit, protože způsob jeho instalace ne-
umožnil dodatečné instalace patrových 
zábran nezbytných pro bezpečné užívání 
výtahu.

Přípravné�práce�a�výstavba�DSK

Z důvodů dislokace podzemních vedení 
potrubí požární vody, kanalizace a kabe-
lových vedení, za současného předpokla-
du vysokého zatížení jednotlivých stojek 
DSK a ve vazbě na zkušenosti z realizací 
obdobných DSK bylo rozhodnuto o nut-
nosti provedení terénních úprav spočí-
vajících z vyrovnání terénu štěrkem, jeho 
zhutnění a navezení silničních panelů 
do míst předpokládaného založení DSK 
(tato fáze probíhala 3 dny a největším 
problémem se ukázalo zajištění nezbyt-
ných silničních panelů).

Současně s prováděním terénních úprav 
byly odstraňovány (demontovány či 
přímo odřezávány) části stávající techno-
logie a infrastruktury, které byly v kolizi 
s předpokládaným založením DSK či 
přímo s vlastní DSK (lampa osvětlení 
provozu, OK zastřešení zapalovacího 
panelu, odstranění pochozích roštů ob-
sluhových lávek na přilehlém potrubním 
mostě, demontáž vstupních vrat stavby 
6408, atd.).

Realizace DSK probíhala za plného pro-
vozu Fakle LPG, při splnění všech bez-
pečnostních požadavků v rafinérských 
provozech pro práce v prostoru s vyso-
kým rizikem H2S (tj. použití osobních 
detektorů H2S, únikových masek a vysí-
laček s přímým spojením na velín LPG). 
Výše zmíněné bezpečnostní požadavky 
byly pak průběžně kontrolovány tech-
niky na všech úrovních zúčastněných 
firem (počínaje bezpečnostními techniky 
koncového zákazníka, přes bezpečnostní 
techniky objednatele lešenářských prací 
až po jednotlivé pracovníky provozu 
LPG).

Problémem bylo již vlastní založení DSK, 
z důvodů stávající technologie a objektů 
umístněných v prostoru kolem a pod OK 
Fakle LPG, přičemž hlavním požadavkem 
na založení DSK bylo zajištění minimali-
zace následných kolizí sloupků a příčníků 
DSK s okolní technologií (potrubními 
větvemi, kabelovými rozvody…).

Dalším problémem se pak ukázalo nejen 
zajištění balastu (pro stabilitu DSK) v cel-
kové výši 120 t, ale zejména i způsob 
jeho uložení do požadovaných míst po 
vnějším obvodu DSK. Vzhledem ke stís-
něným podmínkám na východní straně 
DSK bylo využito kotvení do přilehlého 
objektu na místo uložení balastu (každé 
3 t balastu, které nemohly být v poža-

dovaném prostoru uloženy nahradily 2 
kotvy instalované do ŽB stěny objektu). 
V místě, kde nebylo možné kotvit do 
žádného objektu – na severní straně 
DSK, byla DSK rozšířena o 2,5 m široké 
pole, kde byl požadovaný balast uložen.

Nejvhodnější založení DSK minimalizující 
jakékoliv kolize DSK s okolní technologií 
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Komplexní dodávka veškerého lešenářského servisu (tzn. montáže, demontáže 
a pronájmu lešení, včetně dopravy) při realizaci investičních akcí nebo při 
za jiš ťování inspekční údržby v průmyslu (energetickém, rafinérském, 
chemic kém…) 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.

Certifikace ISO 9001:2009 pro obory činností:

Montáž a demontáž technologických kovových lešení
Assemblement and deassemblement of a technology steel scaffolding

EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.
28. října 123, 435 02  Most - Souš

tel.: +420 417 639 762 
fax: +420 476 104 862

e-mail: info@euro-leseni.cz

www.euro-leseni.cz

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 proná-
jmu 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 certifikován pro obory činností: • Montáž a demontáž technologických kovových lešení • Assemblement and deassemblement of 
a technology steel scaffolding a je držitelem certifikátu: • systému řízení a kontroly kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 •managementu systému
 environmentální ochrany uplatňovaného v souladu s ISO 14001-2016 • managementu systému BOZP uplatňovaného 
 v souladu s ČSN ISO 45001:2018 • shodného s požadavky normy dle SHE Checklist Contractors, SCC**2017/6.0

ISO 45001ISO 14001

však způsobilo o to více problémů zpra-
covateli statického posudku. Tato málo 
viditelná, avšak neopomenutelná část 
celého projektu vlastní realizace DSK, se 
rozhodnutím o realizaci osově nesyme-
trické DSK ukázala jako nejproblematič-
tější část a to zejména z důvodů výpo-
četního výkonu PC, možností vlastního 
výpočetního SW a s tím souvisejícího ča-
sového hlediska, kdy je při tak velké DSK 
nutné tuto rozdělit do několika dílčích 
částí, které jsou posuzovány v několika 
stavech zatížení s následným opakova-
ným ručním přenosem velkého objemu 
získaných dat z jedné dílčí části do další 
dílčí části (výsledným doporučením pro 
další obdobné projekty pak je: snažit se 
o realizaci DSK symetrických).

Neřešitelné kolize jednotlivých prvků 
DSK (stojek nad stavbou 6408) s okol-
ní technologií a přilehlými stavebními 
objety byly řešeny vyvěšením dotčených 
stojek na příhradové konstrukce (rea-
lizovaných ve třech řadách nad sebou) 
s důrazem na maximálně zkrácením 
jejich délky pomocí doplňkových stojek 
při současném přenosu sil z vyvěše-
ných stojek (prostřednictvím podélného 
a příčného ztužení – diagonál), do stojek 
přilehlých.

Podlahy DSK byly instalovány pouze 
ve středové části DSK (požadovaný 
pracovní prostor objednatele), která 
přímo přiléhá k opravovanému povrchu 
/ částem OK Fakle LPG. Další podla-
hový systém byl průběžně posouvám 
souběžně s výstavbou vlastní DSK 
(tj. byl vždy pouze v místě realizace 

příslušného patra). Výsledkem pak byla 
minimalizace zatížení DSK od stálého 
zatížení.

V průběhu realizace DSK byla tato 3x 
přerušena / pozastavena důvodů dešti-

vého počasí. Zahájení demontáže DSK 
dle předpokládaného HMG je v průběhu 
11/2022 a očekáváme, že bude trvat 
max. 8 dní (v závislosti na konkrétních 
klimatických podmínkách v daném 
období). ▪

Počty�lešenářů�podílejících�se�na�realizaci�DSK:

maximální nasazení: 12 denně 
vykázaný počet osobo-dní: 128 
vykázaný počet odpracovaných hodin: 760 
objednatelem vyžádaná asistence   
při užívání DSK: 0 denně

Hlavní�informace�vztahující�se�k�předmětné�akci�údržby:

výška Fakle LPG / DSK: 60,00 m / 51,25 m 
zahájení nezbytných terénních úprav: 22. 8. 2022 
zahájení realizace DSK: 25. 8. 2022 
doba výstavby DSK: 14 dní čistého času (ukončeno 11. 9. 2022) 
půdorys založení DSK: 19,49 m x 19,33 m 
kubatura realizované DSK: cca 12 300 m3 
tonáž realizované DSK: cca 250 tun 
třída zatížení DSK: 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: ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. 
objednatel lešenářských prací: Mostecká montážní a. s. 
dodavatel lešenářských prací: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. 
subdodavatel lešenářských prací: GP Mont Group a. s. 
subdodavatel stavebního výtahu: GP Mont Group a. s. 
dodavatel nezbytných terénních úprav: Mostecká montážní a. s. 
zpracovatel výkresové dokumentace: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. 
zpracovatel statického posudku: Ing. Svatopluk Vlasák 
úprava terénu – pokládka panelů: Mostecká montážní a. s.



Činnost�komise�CEN/TC�53�–�
WG�4�„Pojízdná�lešení“

V rámci České republiky je pro oblast 
lešení a dalších dočasných stavebních 
konstrukcí Technická normalizační komi-
se č. 92 (TNK 92) pod Českou agenturou 
pro standardizaci (ČAS).

Oblast norem dočasných stavebních 
konstrukcí patří v rámci Evropského 
normalizačního výboru (CEN) pod komisi 
CEN/TC 53 Dočasné stavební konstruk-
ce.

Pod komisí CEN/TC 53 jsou založeny 
pracovní komise (Working Group – WG), 
které jsou zaměřeny na konkrétní oblasti 
a normy a jejich revize i tvorbu nových 
norem. Jednotlivé země do nich mohou 
delegovat své odborníky.

Česká republika je aktivně zapojena do 
pracovní komise WG 4 pro Pojízdná 
lešení. Jednání se účastní delegát České 
republiky Ing. Ivan Kunst, CSc.

Dokončené�revizí�norem

Revize EN 1004 Pojízdná pracovní 
dílcová lešení – Materiály, rozměry, ná-
vrhová zatížení, požadavky na provedení 
a bezpečnost byla dokončena, číslo se 
změnilo na EN 1004-1, norma je v České 
republice platná od 1. 8. 2021.

Podstatné změny v EN 1004-1: výška 
je do normy zahrnuta od 0 m, předchozí 
norma byla od 2,5 m, vzdálenost podlahy 
od povrchu nebo od první podlahy 
umístěné do výšky 0,6 m může být max 
3,40 m, vzdálenost mezi pracovními 
podlahami i v pracovním režimu může 
být max 2,25 m.

Byla také dokončena revize EN 1298 
Pojízdná pracovní lešení – Pravidla a zá-
sady pro vypracování návodu na montáž 
a používání. Její číslo se změnilo na EN 
1004-2, norma je v České republice 
platná od 1. 7. 2022.

EN 1004-2 po revizi má stejný obsah, ale 
text se rozšířil o mnoho stran, některé 

musí mít možnost bez používání ochran-
ných prostředků proti pádu. Používání 
může být v uzavřených a otevřených 
prostorech. Sestava je z lešeňových dílců 
s pevnými rozměry dle návrhu konstruk-
ce. Úroveň podlahové plochy je nejvýše 
do 2,0 m a může být pouze jedno pole 
konstrukce. Sestava musí mít minimálně 
dvě pojezdová kola pro bezpečný přesun 
konstrukce. Pojezdová kola mají dvě 
varianty. Pojezdová kola na zatížení při 
práci musí mít brzdy a další pravidla jsou 
shodná dle normy EN 1004-1. Pojezdová 
kola pouze pro přesun konstrukce musí 
mít min průměr 125 mm a musí unést 
vlastní tíhu konstrukce při přesunu.

Tato pojízdná lešení se mohou používat 
jen v prostředí se sílou větru do 0,1 kN/
m2 včetně nárazů větru.

Jsou dvě třídy sestav.

Třída�A

• délka podlahy 0,8 m – 2,0 m

• šířka podlahy 0,45 m – 1,0 m

• maximální provozní zatížení 
1,5 kN

• testovací zatížení 3,5 kN

Třída�B

• délka podlahy 1,0 m – 3,5 m

• šířka podlahy 0,6 m – 2,0 m

• maximální provozní zatížení 1,5 kN 
rovnoměrně rozložené (minimum je 
celkové zatížení 1,5 kN)

• testovací zatížení 1,5 kN/m2 x veli-
kost plochy podlahy x 1,65 (mini-
mum 3,5 kN)

Ochrana volného okraje je shodná 
s normou EN 1004-1. Konstrukce musí 
umožnit připevnění horní zábradelní 
tyče a střední výplně (jedna nebo více 
zábradelních tyčí nebo rám nebo pletivo) 
a zarážky u podlahy. Pro podlahovou plo-

texty se přemístily do jiných kapitol, aby 
byly podrobnější a přesnější informace 
pro tvůrce návodů.

Překlady norem EN 1004-1 a EN 1004-2 
do českého jazyka budou dokončeny na 
podzim 2022.

Nová�norma�pro�pojízdná�lešení

Z důvodu, že se norma EN 1004 v po-
slední revizi na EN 1004-1 rozšířila na 
výšku od 0 m, vznikl návrh členů WG4 
vytvořit novou třetí normu v oblasti po-
jízdných lešení pro sestavy od výšky 0 m 
do výšky 2,0 m.

Důvod byl, aby nízká pojízdná lešení ne-
musela být zahrnuta pod novou verzi EN 
1004-1, aby se nemusela dle této normy 
navrhovat a testovat. Už před mnoha 
lety, když vznikla první verze normy EN 
1004:2014, byly výšky do normy zahrnu-
ty až od 2,5 m, právě aby nebyla krizová 
situace pro výrobce nízkých pojízdných 
lešení.

Práce na této nové normě po schválení 
CEN začala v březnu 2020. V červenci 
2022 byla na jednání WG 4 dokonče-
na první oficiální verze, která se bude 
rozesílat všem členským zemím na první 
kontrolu a konzultaci. Dokument pro ro-
zeslání všem zemím po kontrole a korek-
tuře textu byl předsedou komise WG4 
rozeslán členům WG4 dne 2. 9. 2022.

Je návrh, že nová norma nebude mít čís-
lo EN 1004-3. Původní návrh názvu byl 
SMAT – Small Mobile Access Towers – 
Malé pojízdné přístupové věže (význam 
obsahu normy jsou „pracovní“ věže, 
ne „přístupové“). V roce 2022 se název 
změnil na Low Height Mobile Working 
Platform – Pojízdná pracovní plošina 
nízké výšky.

Základní�informace�o�návrhu�
nové�normy

Konstrukce dle této normy může mít 
jenom jednu podlahovou plochu, montáž 
a používání je určená jenom pro jednou 
osobou. Montáž, úprava a demontáž 

Příprava�nové�normy�pro�pojízdná 
pracovní�dílcová�lešení�do�výšky�2,0�m
Ing.�Ivan�Kunst,�CSc.
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V této nové normě, kde je díky nízké 
výšce na některých typech nutný přístup 
zvenku se provádí nový test stability.

Pokud jsou přístupy typů schodiště třída 
A, schodiště žebříkové třída B, šikmé 
žebříky třída C (viz norma EN 1004-1), 
použije se při testu svislé zatížení F 1,125 
kN na první schod nebo příčel (obr. 4).

Pro druh přístupu svislé žebříky D 
(viz norma EN 1004-1) se použije zatí-
žení F 1,125 kN ve vzdálenosti 0,5 m od 
svislé roviny konstrukce a kolmo k první 
příčce přístupu (obr. 5).

V normě je také popis pro tvorbu návodu 
na montáž a používání. Obsah je shodný 
s normou EN 1004-2. ▪

chu ve výšce > 1,0 m musí být výrobek 
dodán minimálně s horní zábradelní tyčí 
na všech stranách podlahy. Pro pod-
lahovou plochu ve výšce < 1,0 m musí 
být výrobek dodán minimálně s horní 
zábradelní tyčí na obou koncích podlahy 
a na jedné podélné straně podlahy.

Podlahové dílce musí mít neklouzavý 
povrch a musí být na obou koncích 
zajištěny proti překlopení nebo odhození 
větrem.

Přístupy mohou mít tři varianty.

Varianta 1 – přístup skrz podlahu (pří-
stupové otvory s příklopem) pouze při 
výšce podlahy nad 0,9 m. Otvor pro pří-
stup musí mít minimální rozměr 0,40 m 
šířka a 0,60 m délka (obr. 1).

Varianta 2 – přístup z venkovní strany 
konstrukce. Pro přístup z boční strany 
musí být možnost dílce, který umožní 
průchod v úrovni podlahy a následně 
pro bezpečnou práci na podlahové ploše 
bude ochrana volného okraje (obr. 2).

Varianta 3 – přístup sezením na podlaze 
pouze při výšce podlahy do 0,9 m (obr. 3).

Přístupové prvky kromě základních rámů 
se nesmí opírat o terén.

Testování konstrukce zahrnuje:

• test únosnosti a deformace příček 
koncových rámů

• kroutivý test příček koncových 
rámů

• test prvků ochrany volného okra-
je

• test průhybu podlahového dílce

• test stability konstrukce při vstupu 
na konstrukci a při užívání konstruk-
ce

Obr. 1 – Přístup skrz podlahu

Obr. 2 – Přístup z venkovní strany konstrukce

Obr. 3 – Přístup sezením na podlaze

Obr. 5 – Test stability pro druh přístupu DObr. 4 – Test stability pro druhy přístupu A, B a C

První�příčka
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fasády. V tomto případě jsme vnitřní 
stojku postavili na římsu podepřenou 
podpěrnými stojkami PEP ERGO D-400 
a vnější stojka je postavena na pod-
chozím lešení, které tvoří bezpečný 
podchod pro pěší a je podél celé jižní 
fasády.

Pro navážení lešení jsme mohli s náklad-
ním autem stát pouze v ulici Sudomě-
řická, která sice z jižní strany přiléhá 
k objektu, ale mezi ní a domem je chod-
ník široký cca 14 m. Na tento chodník je 
zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny, a to 
z důvodu, že pod chodníkem je podzem-
ní parkoviště tohoto domu.

Montáž na jižní fasádě byla sice nároč-
nější pro logistiku a založení lešení, ale 
oproti severní straně to byla hračka.

Na Olšanském náměstí v Praze stojí 
panelový dům, který nabízel ve své době 
70/80 léta minulého století poměrně 
luxusní bydlení, právě pro jeho umístění 
blízko centru, podzemním parkováním, 
integrovanými obchody atd.

Tento dům čekal na svoji rekonstrukci 
poměrně dlouhý čas a konečně byla 
rekonstrukce zahájena na jaře 2022.

Generální dodavatel stavebních úprav 
hledal spolehlivého dodavatele fasá-
dního lešení a provizorního zatřesení 
střechy panelového domu.

Navrhnout lešení na jižní fasádu nebylo 
tak složité, jedinou podmínkou bylo 
statické zabezpečení spodní římsy, 
která přesahuje o 100 cm podélnou linii 

Lešení�pro�stavební�úpravy�a�zateplení 
panelového�domu�v�Praze,�Táboritská
Tomáš�Jirsák,�SNEP,�spol.�s�r.�o. • foto:�Archiv�firmy�SNEP,�spol.�s�r.�o.

Název stavby: „Stavební úpravy a zatep-
lení PD Táboritská 15/22, Praha“

Rozdělení fasád:

• jižní fasáda, východní štít a západní 
štít – lešení stavěno od země

• severní fasáda – lešení stavěno nad 
střechou přístavby s obchody

Výška lešení: 27 m

Termín dodávky lešení: 
06/2022 – 11/2022

Doba montáže lešení: od 04/2022 prů-
běžně po etapách do 09/2022

Největší problém: logistika lešení
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Severní fasáda směrem k Olšanskému 
náměstí byla z hlediska přesunů velice 
náročná. Bylo potřeba lešení nanosit 
ručně z místa vykládky na jižní straně 
14 m přes chodník k domu, poté skrz 
dům chodbou, kudy chodili i nájemníci 
domu a oknem lešení dostat na střechu 
přístavby. Takto bylo potřeba přesunout 
cca 5 500 m2.

Samotné založení lešení na severní 
straně nebylo tak technicky náročné, ale 
protože lešení bylo postaveno na střechu 
přístavby, jejíž statickou nosnost jsme 
nemohli přesně vyhodnotit a spočítat 
z důvodu chybějící projektové dokumen-
taci, museli jsme lešení zavěsit z větší 
části na fasádu tohoto domu.

Lešení bylo postaveno na příhradových 
vaznících, které byly položeny na zavěše-
ných konzolích ve třech variantách.

První varianta: založení lešení na ocelo-
vých konzolích, které byly upevněny ve 
vzdálenosti 2,5 m od sebe pomocí závi-
tových tyčí 18 mm s pevností 8. 8. Každá 
konzole byla přichycena pomocí 4 kusů 
tyčí do plochy panelové fasády domu na 
chemickou kotvu. Takto bylo postaveno 
prvních cca 600 m2.

Druhá varianta: založení na stejných 
ocelových konzolích jako varianta první, 
ovšem s tím, že konzole bylo potřeba 
uchytit do čílek vertikálních panelů 
(žiletek), které tvoří jakýsi oplechovaný 
arkýř sloužící jako úložné koje každého 
bytu v každém patře. Tyto žiletky, ve 
vzdálenosti 6 m od sebe pro každý arkýř, 
jsou složeny ze dvou do sebe plošně 
spojených panelů. Ocelová konzole 
má dva kotevní body a jeden opěrný. 
Kotevní bod tvoří ocelová plotna s dírami 
pro závitové tyče, osová vzdálenost je 
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info@snep.cz   |   www.snep.cz

infolinka 602 144 233  |  realizace 602 731 947

PROFESIONÁLNÍ DODÁVKY LEŠENÍ
rychle a bezpečně

Fasádní lešení
• Trubkové lešení
• Pojízdné lešení
• Stavební shozy na suť

150 mm, a právě to zapříčinilo první pro-
blém, protože síla žiletky (panelu) je také 
150 mm a nebylo v tomto případě možné 
kotvit standartně naplocho. Proto jsme 
vymysleli úpravu konzolí a na plotnu 
jsme nechali navařit „uši“, které tvořily 
„účko“, které se nasunulo na žiletku 
a příčně se ukotvila konzole opět pomocí 
závitových tyčí.

Třetí varianta: založení lešení mezi arkýři 
varianty dva. Mezi sklepními arkýři je 
okenní fasáda, kde bylo potřeba lešení 
také zavěsit na fasádu. V tomto případě 
jsme použili závěsné WD Kupplung RUX. 
Ve spojení vždy ve dvojích upevněných 
nad sebou na každé straně pro každý 
příhradový vazník.

I přes takto zavěšené lešení jsme nechali 
původní základ stát na střeše přístavby 
a pouze jsme částečně povolili vřetenové 
patky. Takto povolené patky se dobře 
používají jako nástroj každodenní kont-
roly, zda závěs lešení je stále dostatečně 
pevný.

Tato stavba bude dokončena na jaře 
2023, tak nás čeká ještě kus práce 
a dílčího vymýšlení některých detailů při 
montáži lešení. ▪
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Další�dočasné�konstrukce�
z�lešení

V kategorii další dočasné konstrukce 
z lešení zvítězila společnost:

• PERI, s. r. o. za realizaci lešení 
velké výšky „Separační jednotka na 
technické plyny firmy Messer“ ve 
stísněných podmínkách průmyslové-
ho areálu (obr. 4).

Porota ocenila kvalitu technického řešení 
vybraných konstrukcí, která dokumentu-
je vysokou úroveň znalostí a dovedností 
českých lešenářů.

Všem účastníkům soutěže patří velký 
dík za příkladnou propagaci a reprezen-
taci oboru lešení, vítězům blahopřeje-
me. ▪

Jedním ze slavnostních bodů letošní 
Valné hromady komory bylo vyhlášení 
vítězů memoriálu Františka Zvěřiny, 
veřejné soutěže „O nejlepší lešenářskou 
stavbu České republiky roku 2021“. 
Soutěžilo se stejně jako vloni celkem ve 
třech kategoriích: Fasádní lešení, Prosto-
rová a podpěrná lešení a Další dočasné 
konstrukce z lešení.

Záštitu převzali zakládající členové 
komory, Ing. Svatopluk Vlasák, předseda 
TNK 92, prof. Ing. František Wald, CSc. 
z ČVUT v Praze a Ing. Karel Škréta 
z VÚBP, v. v. i.

Porota soutěže, kterou zvolilo předsta-
venstvo komory ve složení Ing. Vlasák, 
Ing. Škréta a doc. Dolejš, posoudila 
úroveň jednotlivých projektů a na závěr 
jednomyslně rozhodla o následujících 
výsledcích.

Fasádní�lešení

V kategorii fasádní lešení byla udělena 
dvě první místa společnostem:

• BIS Czech, s. r. o. za realizaci díla 
„Tank TK 101“ s náročným zajiště-
ním prostorové tuhosti zaplachtova-
né nekotvené konstrukce (obr. 1)

• PERI, s. r. o. za realizaci díla s ná-
ročným založením konstrukce na 
stavbě „Rekonstrukce fasády Hotel 
Thermal“ (obr. 2).

Prostorová�a�podpěrná�lešení

V kategorii prostorová a podpěrná lešení 
zvítězila společnost:

• PERI, s. r. o. za architektonické řeše-
ní díla „Areál Manifesto“ (obr. 3).

Vítězové�druhého�ročníku�soutěže 
o�nejlepší�lešenářskou�stavbu�roku�2021
doc.�Dr.�Ing.�Jakub�Dolejš,�IWE,�ČVUT�v�Praze�–�fakulta�stavební

Obr. 1
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Obr. 4Obr. 2

Obr. 3
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Stavba: Festival COLOURS OF OSTRA-
VA 2022 – hlavní VIP

Provádějící firma : PROVE Servis s. r. o.

Začátkem roku 2022 se na nás obrátila 
jedna spolupracující produkce s poža-
davkem na vybudování konstrukce VIP 
z lešení na akci COLOURS OF OSTRA-
VA. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci 
nebylo provedeno výběrové řízení a naše 
firma byla vybrána tuto zakázku reali-
zovat. Rozsah byl poměrně veliký a jako 
vždy byl termín hodně krátký. Navíc zde 
bylo potřeba zajistit dostatek klasických 
i speciálních dílů lešení.

zemí VIP) byla navržena z univerzálního 
modulového lešení LAYHER ALLROUND 
s ocelovými podlahami.

Na vlastní konstrukci VIP byly zřízeny 
dvě výškové úrovně z pódiových podlah. 
1. úroveň ve výšce cca 1,50 m s plochou 
cca 600 m2 a 2. úroveň ve výšce 4,50 m 
s plochou cca 200 m2. Obě úrovně byly 
zepředu ze dvou stran přístupné scho-
dišti ze speciálních dílů LAYHER, které 
bezpečnostním parametry odpovídají ev-
ropským požadavkům. Dále byla z jedné 
strany pro přístup na 1. úroveň umís-
těna rampa pro vozíčkáře s minimálním 
sklonem. Celá 2. úroveň byla zastřešena 
konstrukcí z plachtové střechy LAYHER 
KEDERDACH Vlastní nosná konstrukce 
všech těchto částí byla navržena a pro-
vedena z lešení Layher Allround.

Dle požadavku požárního dohledu akce 
byla v zadní části VIP zóny ještě umístě-
na dvě evakuační schodiště.

Zadní část konstrukce zázemí VIP s výš-
kou cca 1,80 m o ploše cca 1100 m2 byla 

Hlavním problémem bylo založení kon-
strukce pódia i zázemí v jedné úrovni. 
Přední část vlastní konstrukce VIP byla 
navržena z univerzálního modulového 
lešení LAYHER ALLROUND doplněné 
speciálními pódiovými díly LAYHER, spe-
ciálními schodišti, rampou pro vozíčkáře 
a konstrukcí plachtové střechy LAYHER 
KEDERDACH. Zadní část konstrukce (zá-

Konstrukce�VIP�pro�festival 
COLOURS�OF�OSTRAVA�2022
Ing.�Petr�Veverka,�PROVE�servis�s.�r.�o�•�foto:�Archiv�firmy�PROVE�servis�s.�r.�o.

NÁVRH KONSTRUKCE JE
PROVEDENÝ POUZE PRO POUŽITÍ
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ LEŠENÍ LAYHER

Ing. Petr Veverka

Ing. Petr VeverkaNákres lešení Layher

Měřítko 11.12.2021

Allround

Datum Kreslil

Navrhl

Drahelka 345
294 73 Brodce
mobil ČR: +420 602 309 325
mobil SR: +421 901 786 523

PROVE ing. Petr Veverka
dokumentace lešení

SMART Production akce COO 2022 - VIP CELKEM ( axon )
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navržena z univerzálního modulového 
lešení LAYHER ALLROUND s ocelovými 
podlahami pro osazení podlah stanů 
a částečně doplněná hladkou podlahou 
z fošen a překližkových desek DOKA.

I tato část byla zpřístupněna několika 
speciálními schodišti.

Pro zajištění hladkého průběhu této akce 
musela být pečlivě provedena projektová 
a výpočtová fáze, následně potom byly 
zahájeny přípravné práce pro vlastní 
dodávku a realizaci. Vzhledem k velké 
vzdálenosti a objemu materiálu (cca 6 
kamionů) muselo být vše přesně načaso-
vané a logisticky připravené.

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

NÁVRH KONSTRUKCE JE
PROVEDENÝ POUZE PRO POUŽITÍ
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ LEŠENÍ LAYHER

Ing. Petr Veverka

Ing. Petr VeverkaNákres lešení Layher

Měřítko 11.12.2021

Allround

Datum Kreslil

Navrhl

Drahelka 345
294 73 Brodce
mobil ČR: +420 602 309 325
mobil SR: +421 901 786 523

PROVE ing. Petr Veverka
dokumentace lešení

SMART Production akce COO 2022 - VIP CELKEM ( axon )
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Velkým problémem montáže i demontá-
že byly velmi vysoké teploty. Na staveni-
šti nebyla žádná možnost stínu ani jiného 
ochlazení, občerstvení bylo dováženo 
z větší vzdálenosti. Toto nám působilo 
značné potíže v zajištění termínů i celé 
koordinace prací.

Akce�v�číslech:

• Zahájení prací (montáž 
1. 7. 2022

• Délka montáže: 
7 pracovních dnů + 3 dny služba

• Vlastní akce: 
14. – 16. 7. 2022

• Ukončení prací (demontáž): 
19. 7. 2022

• Vlastní hmotnost konstrukce: 
cca 99 800 kg

• Provozní zatížení: 
1. patro 5,0 kN / m2 
2. patro 3,0 kN / m2 
Zázemí 4,5 kN / m2

• Počet pracovníků: 14 ▪

PROVE servis s.r.o.
Sídlo:
Milady Horákové 28
170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 309 325
e-mail: proveservis@gmail.com
Web: leseni-servis.cz

Provozovna:
areál „Kravín“
Dobrovická 340
294 73 Brodce
Telefon: +420 721 244 232
e-mail: veverka-p@seznam.cz 
 petr1@proveservis.cz

Montáž, demontáž, prodej a pronájem lešení Layher

Prodej výtahů a vrátků GEDA

Vyhotovení dokumentace k lešení

Pronájem tribun a pódií

Prodej tahoměrů na zkoušení kotev lešení

Dodávky speciálních konstrukcí
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Náš obor „stavby lešení“ se denně musí 
potýkat s výzvami všeho druhu, při kte-
rých je vhodné pro významné ulehčení 
a zjednodušení této problematiky využít 
výtahů od firmy „GEDA“ a to všech typů 
těchto výtahů a zdvihadel, vhodných pro 
výstavbu a montáž všech druhů lešení. 
Tato zdvihací zařízení mají mnohostranné 
využití, jsou jednoduše a rychle mon-
tovatelná a vlastní lešení je bezpečně 
a plynule dopravováno nahoru i dolů dle 
momentální potřeby. Nejvýznamnější je 
ovšem velká fyzická úleva a pomoc pro 
všechny lešenáře při vlastní výstavbě 
a montáži těchto lešení.

Jenom velmi málo oborů ve stavebnic-
tví je tak všestranně náročných jako je 
stavba lešení, a to nejenom na odbornost 
ale i na fyzickou náročnost všech zúčast-
něných pracovníků. V této profesi se ob-
jevilo v současnosti mnoho výzev, které 
byly v minulosti naprosto bezvýznamné. 
Díky dlouholeté zkušenosti firmy GEDA 
v tomto oboru se stala všechna zdvihací 
zařízení významným pomocníkem a part-
nerem na všech stavbách lešení zejména 
díky jejich dokonalé konstrukci, vhodné 
pro tento účel použití. Devět desetiletí 
historie výroby zdvihacích zařízení ve 
firmě GEDA představuje nejenom do-
konalou kvalitu „made in Germany“ ale 
i vysokou kompetenci ve využití všech 
výtahů a vrátků.

V současné době nenajdeme v Bavor-
sku prakticky žádnou stavbu, která by 
neměla nějaký ten výtah nebo vrátek 
z rozsáhlého portfolia výrobků této 
firmy. Vždy cíleně na potřeby každého 
pracovního procesu na všech možných 
stavbách je firma „GEDA“ schopná 
nabídnout vhodné zdvíhací zařízení, 
které přesně vyhovuje danému procesu 
a vždy bezproblémově dopravuje plynule 
stavební materiál nebo lešení dle potřeby 
nahoru i dolů, přičemž všem profesím 
významně zjednoduší a ulehčí všechny 
běžné pracovní dny.

Jednou z největších současných výzev 
v lešenářství je také velký nedostatek 
pracovních sil, a to jak kvalifikovaných, 
tak bohužel i nekvalifikovaných po-

neboť díky svým vrátkům a výtahům 
dokáže tak montáže lešení nejenom 
zrychlit ale i případně některé chybějící 
pracovníky nahradit.

V současné době náklady na bezpečnost 
práce neustále stoupají neboť na jedné 
straně příslušné platné stále se zpřísňují-
cí předpisy jsou sice sociálně důležité, ale 
na druhé straně se to samozřejmě proje-
ví ve vyšších nákladech zaměstnavatelů 
a tím i ve stále vzrůstající celkové ceně 

mocných pracovníků. Navíc vzhledem 
k neustále se rozvíjejícímu stavebnictví 
celkově se nedá v budoucnu očekávat 
žádná významná změna. Znamená to ne-
jenom tyto pracovníky získat ale zároveň 
je i dále v lešenářské profesi udržet, což 
především vyžaduje zajistit pro ně vedle 
bezpečnosti a solidního pracovního 
výkonu také hlavně odpovídající mzdy. 
Dobré mzdy ovšem vyžadují podstatně 
zvýšenou produktivitu práce a zde je 
„GEDA“ opravdu dokonalým partnerem, 

Zvládnutí�současných�výzev 
při�stavbách�lešení
Ing.Tomáš�Teissing,�ASTA,�spol.�s�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�ASTA,�spol.�s�r.�o.

19Lešenář�22



staveb lešení. Tyto změny, které prak-
ticky znamenají i změny v pracovních 
předpisech se bohužel vyvíjejí se znač-
nou rychlostí a samozřejmě tak vlastní 
lešenářskou činnost velmi zdražují. 
Bohužel také díky menšímu zisku je pak 
pořízení nové technologie včetně výtahů 
a vrátků již značně složitější. Přesto ale 
i zde při stále se zvyšujících požadavcích 
na bezpečnost práce tato zařízení jsou 
významná tím, že podstatně zmenšují 
únavu pracovníků a tím i zmenšují mož-
nost případných zranění.

Neustále větší citlivost a důležitost pro 
témata, týkající se zdraví a bezpečnosti 
práce zaměstnanců vyžadují tato nová 
řešení svislé dopravy všech materiálů na 
stavbách včetně lešení. Výtahy a vrátky 
pak zejména pomáhají v problematice 
odstraňování dlouhodobých následků 
velké námahy, a to zejména časté poško-
zení páteře a též i některých chronických 
svalových potíží. Tam, kde zaměstnavate-
lé na stavbách tuto mechanizaci využívají 
je již lopotná a trudná práce dávnou 
minulostí.

Svislý transport materiálů na stavbách 
a zrovna tak lešení musí být vždy rychlý 
a především jednoduchý. Zejména svislá 
doprava lešení při využití pouze kladky 
a lana je nejen namáhavá ale je i na čas 
velmi náročná a tím je zároveň již velmi 
nehospodárná.

Při výzkumu organizace práce různých 
lešenářských firem po celé Evropě včet-
ně Skandinávských zemí a Velké Británie 
se ukázalo, že firmy, které disponují 
dostatečným počtem výtahů a vrátků 
jsou ve velké převaze vůči zaměstnavate-
lům, kteří disponují buď nedostatečným 
nebo dokonce vůbec žádným vybave-
ním v této oblasti. Nejvýznamnějšími 
představiteli výtahů a vrátků vhodnými 
pro stavbu a montáž lešení jsou vrátky 
GEDA mini/maxi a výtahy GEDA 200Z 
a 300Z.

GEDA�Mini/Maxi�–�jednoduše�
hodně�práce�za�málo�peněz

Tento typ vrátků je vybaven dvěma 
rychlostmi a jeho největší výhodou je 
rychlá a jednoduchá montáž a zrovna 
tak velmi rychlá přestavba. Vyrábí se 
v provedení GEDA mini 60 S, GEDA maxi 
120 S anebo také GEDA 150 S, který 
uveze bezpečně 150 kg do výšky 40 až 
76 m. Tato série vrátků je nejvíc oblíbená 
při menších plochách lešení, zejména 
pro pokrývače, malíře a některé druhy 
zateplení.

GEDA�200Z�–�kompaktní�a�lehký�
pomocník

Tento typ výtahu je vhodný nejenom 
pro lešenáře ale i pro všechna řemesla 
na každé stavbě. Montáž se provádí 
velmi rychle a jednoduše přímo z plošiny 

tohoto výtahu. Patentovaný rychlouzá-
věr vodících žebříků nahradí zdlouhavé 
sešroubování, a tak umožní plynulou 
a efektivní montáž. Základní část se 
skládá ze základového dvoumetrové-
ho dílu, pojezdu s hnacím zařízením, 
s brzdou, ovládáním, kabelem a plošinou. 
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Plošina je otočitelná o 90 stupňů, takže 
se obvykle nakládá paralelně k fasádě 
objektu a v patře se s výhodou otočí, 
a tak umožní jednoduchou vykládku. 
GEDA 200Z uveze 200 kg do max. výšky 
35 m s rychlostí zdvihu 25 m/min.

GEDA�300Z�–�efektivněji�již�to�
ani�nejde

GEDA 300Z nabízí i pro neskladné a těž-
ké materiály velmi efektivní způsob svislé 
dopravy. Zároveň nejenom, že ulehčuje 
pracovní výkon, ale zároveň šetří i čas 
díky výrazné velikosti pracovní plošiny 
a samozřejmě již zmíněné nosnosti. Díky 
těmto vlastnostem je také výhodná pro 
pronájem, zejména z hlediska rychlého 
nahrazení pořizovacích nákladů. Lehké 
dvoumetrové hliníkové stožáry může při 
montáži zvládnout pouze jeden pracov-
ník. Velmi praktická nakládací a zároveň 
vykládací plošina zajišťuje komfortní 
přístup a samozřejmě jako u 200Z umož-
ňuje otočení o 90 stupňů, a tak umož-
ňuje stoprocentní bezpečnost zmíněné 
nakládky a i vykládky. GEDA 300Z se 
vyrábí v provedení na 220 V nebo na 
380 V podle toho, co má stavebník nebo 
lešenář k dispozici. GEDA 300Z uveze 
300 kg do výšky až 100 m a rychlostí 
max. 30 m/min. ▪
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Lešení HAKI působí na českém trhu již 
více než čtyřicet let. Mezi odbornou 
i laickou veřejností je tedy velmi známé. 
Během dlouholeté výroby a vývoje, 
prošlo lešení řadou úprav, až dospělo do 
své podoby, v současnosti vyráběného 
typu HIV a exportní řady, včetně jejich 
modifikací.

Být výrobcem má nespornou výhodu ve 
vztahu k zákazníkovi, a tou je možnost 
reagovat na jeho specifické požadavky. 
Z lešení, nebo třeba jen na jeho základě, 
je pak možné vytvořit produkt přesně 
dle potřeb zákazníka. Příkladem můžou 
být třeba lávky dodané pro výstavbu 

V poslední době jsou velmi oblíbe-
nou aplikací lešení různá podia, téměř 
vždy upravována na míru (obr. 3, 3a). 
Tady není třeba lešení příliš upravovat, 
většinou jde o úpravy délek, a to jak 
horizontálních, tak vertikálních prvků. 
V případě požadavku se sestava doplní 
ještě o speciální dílce pro zastřešení.

Zvláštní místo v modifikovaných sesta-
vách má pojízdné lešení HAKI UNI. Jeho 
už tak vysoká variabilita všech možných 
kombinací délek a šířek je doplněná 
o možnost pojízdné sestavy dále propo-
jovat (obr. 4, 4a) a vytvořit tak bezpečný 
přístup na pracoviště. Drobné úpravy 

metra (obr. 1). Zde se jednalo o vzájemné 
provázání standardních podélníků, roštů 
používaných při výrobě schodišťových 
věží, a zábradlových rámů z exportní 
řady lešení. Vše pak poskládáno na 
nosník, přesně navržený pro uchycení na 
betonové prvky tunelu metra.

Také dráhy na reklamním podstavci 
(obr. 2) pro vystavení vozů, vychází z kla-
sických podélníků. Především pro jejich 
odzkoušenou a léty prověřenou nosnost. 
Vlastní konstrukce stojanu je pak tvoře-
na z lešeňových prvků a speciální jsou 
pouze adaptéry na koncích sloupků pro 
připojení nájezdových drah.

LEŠENÍ�HAKI�–�výhody�a�nevýhody 
výrobce�lešení
Pavel�Cahyna,�HAKI�a.�s.�•�foto:�Archiv�firmy�HAKI�a.�s.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 3a
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byly nutné pro specifický nástup i pro 
pohodlné uložení pracovních nástrojů.

Také pojízdná sestava s podvěšenou 
lávkou, je sestavena ze základního pod-
vozku UNI. Na něm je pak přes upravená 
přemostění zavěšená čtyřmetrová lávka 
s výstupem a rozšiřující konzolí (obr. 5, 
5a). Atypická je i konzola se šroubovou 
nohou, sloužící pro aretaci pojízdné 
sestavy při vrtání zkušebních sond.

Drobnou úpravou schodišťové věže 
vznikla i atrakce společnosti ZIP-LINE – 
lanový skluz (obr. 6, 6a). Zde stačilo 
modifikovat vstup a výstup a vyrobit pár 
prvků pro dodatečnou stabilizaci věží.

Na závěr už jenom příklad 76 m vysoké, 
výstupové věže, s použitím upravených 
žebříkových schodů ve stísněných pomě-
rech (půdorys věže je 1 m x 1,2 m) dolu 
pod naším výrobním závodem (obr. 7, 7a, 
7 b).

Obr. 5 Obr. 5a

Obr. 4 Obr. 4a

Obr. 6 Obr. 6a
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A nyní k těm nevýhodám. Vynecháme 
ty, se kterými se potýkáme téměř všich-
ni, a to je nedostatek kvalifikovaných 
lidí, respektive lidí ochotných pracovat, 
problémy se špatnou platební morál-
kou zákazníků apod. Nás, jako výrobce, 
zasáhlo nejprve skokové zdražení oceli, 
které, po ukončení covidových ome-
zení, dosáhlo více než dvojnásobku. 
Navíc bylo provázené i nedostatkem 
materiálu a úplným ukončením dodávek 
některých výrobků z oceli. Jedná se 
například o některé druhy pásové oceli, 
dříve dodávané ve svitcích, které jsou 
v současnosti prakticky nedostupné. Ve 
výrobě to znamená úpravy na výrobní 
lince a použití ploché oceli v tyčích, jako 
náhrady.

Dopadl na nás i evropský problém s ne-
dostatkem počítačových čipů. Moderni-
zace jednoho ze svařovacích automatů, 
zadaná přímo u výrobce tohoto stroje, 
narazila na nedostatek řídích systémů fy. 
Siemens, které výrobce dosud bezpro-
blémově používal. Nemožnost smluvně 
zavázat jakýkoliv termín vedla k hledání 
náhradního dodavatele a celkovému 
zdražení a prodloužení zakázky.

Jako velkoodběratel elektrické energie, 
máme pro cenu smluvně danou minimál-
ně na rok dopředu. Letošní všeobecné 
zdržování energií, tak na nás dolehne 
plnou vahou „až“ v příštím roce. Výro-
ba lešení je energeticky velmi náročná. 
Jedná se ve velké míře o svařování a na 

celkové ceně výrobku se spotřeba elek-
trické energie projeví v nezanedbatelné 
výši. Její čtyřnásobné zdražení v příštím 
roce se na výrobcích projeví nárůstem 
ceny téměř o deset procent.

K tomu se samozřejmě přidává i zdra-
žování pohonných hmot, a tedy ceny 
dopravy, ať už vnitropodnikové nebo při 
nákupu materiálu, nebo kooperací. Pro-
jeví se i problémy s dodávkami a cenou 
zemního plynu. Na něm je závislé žárové 
zinkování, které je při výrobě lešení jed-
nou z variant povrchové úpravy.

Jaký tedy bude příští rok a zda převáží 
výhody výrobce nad nevýhodami výroby, 
ukáže už blízká budoucnost. ▪

HAKI a.s., Studené 94, 254 01  Jílové u Prahy 
tel.: 241950757-8, e-mail: info@haki.cz, www.haki.cz 

 Stavební  lešení HAKI IV (v různých šířkových modulech)
 Schodišťové věže HAKI
 Pojízdné lešení HAKI UNI
 Speciální prvky pro složité stavby

Obr. 7bObr. 7 Obr. 7a
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V minulých číslech Lešenáře byly 
představeny výpočty vnitřních sil na 
příhradové konstrukci a na prostém 
nosníku. V následujících dvou vydáních 
budou stručně vyloženy některé základní 
principy vyšetřování napjatosti průřezů 
prutových prvků s důrazem na ocelové 
nosníky a sloupy. Nejprve je potřeba 
definovat základní průřezové charakte-
ristiky.

ZÁKLADNÍ�POJMY

Průřez

Průřezem rozumíme geometrický útvar, 
který vznikne řezem kolmým na střednici 
prutu. Na obr. 1 jsou znázorněny některé 
běžné průřezy.

Volba�souřadnicového�systému

Souřadnicový systém budeme volit vždy 
pravotočivý a to tak, že osa x je totožná 
se střednicí prutu, osa y je vodorovná 
a osa z směřuje svisle vzhůru (obr. 2).

Plocha�průřezu

Velikost plochy průřezu je dána velikostí 
plochy geometrického útvaru odpovída-
jícímu průřezu prutu. Plocha je nezávislá 
na souřadnicovém systému. Plochu 
označujeme obvykle písmenem A, jed-
notkou je 1 m2, u ocelových konstrukcí je 
praktičtější používat jednotku 1 mm2.

Statický�moment

Statický moment vyjadřuje rozložení 
plochy průřezu vzhledem k libovolné ose. 
Zjednodušeně jej lze popsat jako součet 

Příklad 1: Určete velikost plochy průřezu 
podle obrázku a najděte jeho těžiště. 
Rozměry jsou v mm.

T-průřez sestává ze dvou dílčích prů-
řezů – obdélníků. Přírubu 80 x 420 
označíme indexem „1“ a stěnu 100 
x 320 označíme jako „2“. Osy y0 a z0 
můžeme zvolit kdekoliv, obvykle se ale 
využije okrajů průřezu. Osy musí být na 
sebe kolmé a měly respektovat princip 
pravotočivého souřadnicového systému. 
Plochu určíme sečtením ploch dílčích 
částí následovně:

A = A1 + A2 = 420 · 80 + 100 · 320 =

= 65 600 mm2.

všech dílčích ploch průřezu násobených 
jejich vzdálenostmi od dané osy. Statický 
moment označujeme písmenem Sy (index 
představuje vztažnou osu), jednotkou je 
1 m3 (1 mm3).

Těžiště�průřezu

Těžiště průřezu je takový bod, že statický 
moment průřezu k libovolné ose protína-
jící tento bod je roven nule. Jde vlastně 
o statický střed průřezu. Pro polohu 
těžiště platí:

 (1)

kde Sy0 je statický moment průřezu 
  ke zvolené ose y0, 
 zT je vzdálenost těžiště od osy y0, 

 A je plocha průřezu.

Obdobně

 (2)

kde Sz0 je statický moment průřezu 
  ke zvolené ose z0, 
 yT je vzdálenost těžiště od osy z0, 
 A je plocha průřezu.

Jednoduché�výpočty�pro�lešenáře 
3.�PRŮŘEZOVÉ�CHARAKTERISTIKY
doc.�Dr.�Ing.�Jakub�Dolejš,�IWE,�ČVUT�v�Praze�–�fakulta�stavební 

Obr. 1 – Příklady průřezů: a) obdélník, b) kruh, c) T-průřez, d) trojúhelník, e) válcovaný I-prů-
řez, f) válcovaný U-průřez, g) trubka, h) úhelník
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Obr. 2 – Volba souřadnicového systému
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Význam Steinerovy věty je zřejmý z ná-
sledujícího příkladu.

Příklad 2: Vypočítejte momenty setrvač-
nosti Iy a Iz průřezu podle obrázku.

Dále určíme statické momenty k osám y0 
a z0. Pro každou dílčí část určíme součin 
plochy a vzdálenosti těžiště dílčí části 
a sečteme:

Syo = A1 · z1 + A2 · z2 = 420 · 80 · 360 +

+ 100 · 320 · 160 = 17 216 000 mm3.

Obdobně ve druhém směru:

Szo = A1 · y1 + A2 · y2 = 420 · 80 · 210 +

+ 100 · 320 · 210 = 13 776 000 mm3.

Pozn.: Těžiště obdélníka leží v jeho geo-
metrickém středu, tedy v polovině jeho 
výšky i šířky.

Polohu těžiště nalezneme podle vztahů 
(1) a (2):

Těžišťová�osa

Těžišťová osa prochází těžištěm průřezu.

Moment�setrvačnosti

Moment setrvačnosti popisuje (podobně 
jako statický moment) rozdělení plochy 
průřezu vzhledem k těžišťové (hlavní) 
ose. Moment setrvačnosti představuje 
vlastně statický moment 2. řádu, ozna-
čujeme jej písmenem Iy (index předsta-
vuje vztažnou osu), jednotkou je 1 m4, 
(1 mm4). Vzorce pro výpočet momentu 
setrvačnosti základních průřezů jsou 
uvedeny v tab. 1.

Pro výpočet momentů setrvačnosti složi-
tějších průřezů, které vzniknou složením 
z jednoduchých průřezů, se využívá 
Steinerova věta (3), (obr. 3):

Iy = Σ Iyo,i  + Σ ( Ai · zi
2 ) (3)

kde Iy,i je moment setrvačnosti dílčí 
  části průřezu k těžišťové ose 
  dílčího průřezu, 
 zi je vzdálenost těžišťové osy 
  dílčího průřezu od těžišťové 
  osy složeného průřezu, 
 Ai je plocha dílčího průřezu.

Obr. 3 – moment setrvačnosti složeného 
průřezu

y

z0

0

210
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        Sy0       17 216 000 
         A          65 600
zT =         =                      = 262,4 mm,

        Sz0       13 776 000 
         A          65 600
yT =         =                      = 210 mm.
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Průřez

Iy 

Iz 

  1 
 12
        b h3 

  1 
 12
        h b3 

  π d4 
  64

  π d4 
  64

  1 
 36
        b H3 

  1 
 48
        H b3 

Tab. 1 – momenty setrvačnosti základních průřezů

z
b

Ty

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

T

z

y

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

B

T

z

y

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Printed with progeCAD Educational version www.progesoft.com. Business usage is strictly prohibited.

Využijeme řešení příkladu 1, kde jsme 
určili polohu těžiště. Podle Steinerovy 
věty stanovíme postupně:

• momenty setrvačnosti dílčích 
částí

• plochy dílčích částí

• vzdálenosti těžišť dílčích částí od 
těžiště složeného průřezu.
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Postup provedeme nejprve pro výpočet 
Iy. Momenty dílčích částí určíme podle 
tab. 1:

= 17 920 000 mm4

= 273 066 667 mm4

Pozn.: Všimněme si, že moment setrvač-
nosti dílčího průřezu „2“ je řádově vyšší 
než moment setrvačnosti průřezu „1“. 
Přestože plochy dílčích průřezů jsou po-
dobné, průřez „2“ je výrazně vyšší. Průřezy 
s plochou rozmístěnou dále od těžišťové 
osy mají tedy větší momenty setrvačnosti.

Plochy dílčích částí jsme stanovili již 
v příkladu 1:

A1 = 420 · 80 = 33 600 mm2,

A2 = 100 · 320 = 32 000 mm2.

Vzdálenosti těžišťových os dílčích 
průřezů od těžišťové osy složeného 

ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Výzkum v oboru ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí

• průmyslové, inženýrské a občanské stavby
• mosty, technologické konstrukce
• lešení
• spřažené konstrukce
• tenkostěnné konstrukce
• navrhování styčníků
• chování konstrukcí za požáru
• mechanické chování dřeva

a dřevostavby
• konstrukce ze skla a hliníku

www.ocel-drevo.cz
Výuka předmětů bakalářského, magisterského a 
doktorského studia

Spolupráce na řešení složitých úkolů stavební praxe 
Normalizační činnost
Laboratoř akreditovaná pro mechanické zkoušky kovů a 
svarů

          1                    1
         12                  12
Iy,1 =        b1 · h1

3 =       420 · 803 = 

          1                    1
         12                  12
Iy,2 =        b2 · h2

3 =       100 · 3203 = 

průřezu určíme podle následujícího 
schématu:

z1 = 97,6 mm,

 z2 = 102,4 mm.

Dosazením do (3) potom dostáváme

Iy = Σ Iyo,i + Σ ( Ai · zi
2 ) = Iy,1 + Iy,2 +

+ A1 · z1
2 + A2 · z2

2 = 17 920 000 +

+ 273 066 667 + 33 600 · 97,62 +

+ 32 000 · 102,42 = 17 920 000 +

+ 273 066 667 + 319 809 637 +

+ 353 800 119 = 946,6  · 106 mm4

Nyní celý postup zopakujeme ve druhém 
směru pro Iz. Momenty dílčích částí určí-
me opět podle tab. 1:

= 493 920 000 mm4

= 26 666 667 mm4

Těžišťové osy jsou pro dílčí průřezy to-
tožné s osou složeného průřezu, proto:

y1 = 0 mm,

y2 = 0 mm.

Dosazením do (28) potom dostáváme 
zjednodušený výraz

Iz = Σ Iz,i + Σ ( Ai · yi
2 ) =

= Iz,1 + Iz,2 + A1 · y1
2 + A2 · y2

2 =

= 493 920 000 + 26 666 667 + 0 + 0 =

= 520,6  · 106 mm4 ▪

          1                    1
         12                  12
Iz,1 =        h1 · b1

3 =       80 · 4203 = 

          1                    1
         12                  12
Iz,2 =        h2 · b2

3 =       320 · 1003 = 
y

z

T
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Druhá část městského okruhu je jednou 
z největších investičních staveb Plzeň-
ského kraje a města Plzně. Po jejím 
dokončení bude propojena nejrozsáhlejší 
průmyslová zóna města s největšími 
sídlišti na severu Plzně. Svedení tranzitní 
dopravy po západním okruhu zároveň 
značně uleví dopravě v centru města.

Firma PERI se podílela na stavbě po-
loviny estakády, která byla realizována 
technologií posuvné skruže. Stavební 
délka tohoto úseku označovaného „B“ 
byla 514 m a tvořilo ji 16 mostních polí 
o maximálním rozpětí 33 m. Příčný profil 
mostu byla jednotrámová mostovka 
o šířce 9,85 m a výšce 1,88 m. Dilatační 
úsek „B“ začínal na pilíři P17 výšky 6,0 m. 
U pilíře P23 výšky 4,5 m dosáhl své 
nejnižší nivelety. Ve druhé části úseku 
„B“ se mostovka začala postupně zvedat, 
až k dalšímu dilatačnímu pilíři P33 výšky 
11,75 m.

Městský�okruh�v�Plzni 
Estakáda�přes�inundační�území�řeky�Mže
Ing.�Milan�Vach,�PERI,�spol.�s�r.�o.�•�foto:�Archiv�firmy�PERI,�spol.�s�r.�o.
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Na výstavbu úseku „B“ navrhla firma 
PERI posuvnou skruž z příhradových 
nosníků KMT, které se výborně hodily 
pro účel této stavby. Hlavní výhodou je 
jejich nízká konstrukční výška 2,5 m, což 
bylo velmi výhodné v porovnání s konku-

renčními systémy. Jako jediná posuvná 
skruž, v té době volná, byla schopná bez 
velkých terénních úprav projet kolem 
nejnižšího pilíře P23. To bylo rozhodující 
kritérium pro její nasazení na daném 
úseku.

Posuvná skruž KMT byla tvořena dvojicí 
prostorových příhradových nosníků. 
Celková délka skruže byla zvolena tak, 
aby nebylo nutné budovat mezibárky 
na neúnosném a podmáčeném terénu. 
Její konečná délka dosáhla 68 m, tj. více 
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než délka dvou mostních polí. Celkem 
bylo použito 380 bm nosníků KMT. Na 
hlavních nosnících bylo uloženo bednění 
VARIOKIT, které umožňovalo plynule 
měnit příčný sklon mostu ± 2,5 %. Celá 
konstrukce posuvné skruže byla ulože-
na na betonových základech pilířů a na 
podpěrách PIŽMO s příčnými ocelovými 
nosníky. Příčné nosníky byly osazeny 
kluznými bloky a hydraulickými dvojčin-
nými válci pro příčný i podélný pohyb 
skruže při jejím přesunu do následujícího 
betonážního taktu. Celá operace odbed-
nění, spuštění skruže, přesunu do dalšího 
taktu a závěrečná rektifikace do přesné 
polohy trvala maximálně 2 pracovní dny. 
Tímto bylo dosaženo 14denního beto-
nážního cyklu po celou dobu výstavby.

Vzhledem k pečlivé přípravě a vzorné 
spolupráci se zákazníkem proběhla 
stavba bez komplikací a plánovaný har-
monogram tak mohl být bez problémů 
dodržen.

Jednoduchá konstrukce skruže KMT 
i její celkové vystrojení hydraulickými 
lisy umožnilo zákazníkovi využít vlastní 
zaškolené pracovníky jako obsluhu při 
manipulaci a přesunech skruže a tím 
ušetřit náklady i čas. ▪
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Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz

Se základními díly stavebnice PERI UP mohlo být vytvořeno fasádní lešení, které dokonale 
splnilo veškeré požadavky stavby. Přizpůsobení tvaru konstrukce je prováděno v modulu 
po 25 cm. Znamená to úsporu nákladného spojování při montáži lešení a plně zakryté, 
rovné plochy bez nebezpečí zakopnutí.

Na tuto konstrukci bylo nasazeno cca 65 t systému PERI UP. Lešení nemohlo být 
vzhledem k výšce budovy založené na střeše spodní stavby, proto bylo využito svislých 
ocelových sloupů budovy a nasazeno 26 ks konzol SRU.

Rekonstrukce hotelu Thermal, Karlovy Vary

Základní díly stavebnice lešení PERI UP
dokonale splňují veškeré požadavky
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Sdružuje experty, právnické a fyzické osoby zabývající se navrhováním, výrobou, 
dovozem, prodejem a montáží dočasných�stavebních�konstrukcí.

Českomoravská�komora�lešenářů,�z.�s.

www.komoralesenaru.cz

• školení specialistů pro lešení
• zkoušení uchazečů o lešenářské profesní valifi kace
• odborné�konzultace v oblasti  DSK
• prodej lešenářských�průkazů
• vydávání časopisu�Lešenář


