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Vážení a milí čtenáři, kolegové

skončily prázdniny a dostává se Vám do ruky 4. číslo odborného časopisu LEŠENÁŘ, který je vydáván Česko-
moravskou komorou lešenářů. 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 vychází opět v omezeném nákladu 400 výtisků. Časopis je určen pro členskou základnu komory, jejich 
partnery, zaměstnance a partnery ČMKL. Obsahem každého čísla by měly být, na straně jedné zajímavé a po všech 
stránkách zvládnuté realizace lešeňových konstrukcí, nové poznatky a zkušenosti. Na straně druhé by se zde měli ob-
jevovat i méně zdařilé akce s poukázáním na 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.

 V 1. a 2. čísle jsem na tomto místě deklaroval nespokojenost nad nezájmem firem spolupracovat s týmem, který se
podílí na vydávání časopisu. Ve 3. čísle jsem uváděl, že došlo k malinkému zlepšení. Pro 4. číslo jsme byli, vzhledem 
k velkému zájmu o vydání článku, nuceni některé příspěvky zkrátit. Jestli tento trend bude pokračovat budeme do 
budoucna nuceni rozšířit 24 stránkový formát časopisu. 

Velice si vážím toho, že v dnešní uspěchané době se najdou kolegové, kteří zahodí za hlavu pracovní a osobní problémy, sednou si k počítači 
a napíší příspěvek do časopisu. 

Z červnového průzkumu Hospodářské komory ČR mezi 278 podniky, který byl zveřejněn v novém vydání měsíčníku Komora.cz, vyplývá, že 
téměř dvě třetiny firem míní, že ekonomická krize z jejich pohledu stále trvá. Pro 27 procent podniků doznívá, necelá desetina zástupců podniků
uvedla, že recese už skončila. Je stále ve hvězdách jaký bude další vývoj ekonomiky. Dobrá zpráva je, že míra nezaměstnanosti v ČR klesla ve 
2.Q. roku 2010 na 7,2%. Jelikož jsem nevyléčitelný životní optimista, věřím, že dopady ekonomické krize na naší členskou základnu dosáhnou 
snesitelné meze. 

V předchozím čísle jsem na tomto místě spekuloval s možností zisku titulu na  MS v hokeji. Pohádkový příběh, kterému nechyběla nečekaná 
a dechberoucí zápletka, prožili čeští hokejisté na 74. mistrovství světa hraném v Německu. Národní mužstvo vedené litvínovskými rodáky Vladimí-
rem Růžičkou a Ondřejem Weissmannem, jež už před šampionátem všichni podceňovali, bylo po prohře s Nory zatracováno i vlastními fanoušky. 
Poté jakoby se však na bedrech Čechů usídlil bájný Fénix, který způsobil jejich zmrtvýchvstání. Česká hokejová pohádka na mistrovství světa končí 
triumfálním vítězstvím. Národní tým ve finále porazil 2 : 1 Rusko nabité hvězdami jako Ovečkin, Malkin nebo Kovalčuk a po pěti letech se raduje
ze zlaté medaile. 

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

Zdeněk Picek

Předseda představenstva ČMKL, o.s.

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

Komora sdružuje k 1.9.2010 70 obchodníků, 
dodavatelů dočasných stavebních konstrukcí 
a expertů z 11 krajů ČR. 

Celková a přehledná  rekapitulace činnosti 
komory od jejího založení byla  prezentována 
ve všech třech předchozích číslech časopisu. 
Členská základna dále byla podrobně informo-
vána o činnosti v Ročence 2009. 

Nosným pilířem činnosti ČMKL v tomto 
roce jsou jednoznačně úkony, které vyplýva-

jí ze zapojení 
se do projektu 
„Posílení kon-
kurenceschop-

nosti osob a organizací v Libereckém kraji 
podnikajících v oblasti dočasných stavebních 
konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky 
programů dalšího vzdělávání“, registrační čís-
lo : CZ.1.07/3.2.01/01.0024. Práce na projek-
tu byly zahájeny 1.5.2010. Příjemcem dotace 
je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,o.s. 
Partnerem na projektu vedle ČMKL je Střední 
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. 

Cílem je dosáhnout vzdělávací nabídky smě-
řující ke zvýšení konkurenceschopnosti jednot-
livců i regionu a především navázat na přesně 
specifikované potřeby zaměstnavatelů nebo ji-
ných relevantních sociálních partnerů podle je-
jich konkrétních potřeb. V rámci tvorby vzdě-

lávacích programů 
bude provedeno pi-
lotní odzkoušení.

Vzdělávací pro-
gramy budou svými 
obsahy navazovat na 
NV č. 362/2005 Sb., 
zejména stanovením 

požadavků na vzdělávání odborně způsobi-
lých osob, pracovníků provádějících montáž 
a demontáž  a uživatelů dočasných stavebních 
konstrukcí.

Při tvorbě vzdělávacích programů budou 
využívány procesy CVLK zajišťující kvalitní 
výstupy. Vzdělávací programy budou zařazeny 
do nabídky CVLK a ČMKL a dále nabízeny 
ve formě prezenční formy výuky. Do budouc-
na se předpokládá využití kombinované formy 
výuky u kurzů pro odborně způsobilé osoby II. 
a III.stupně.

Důvodem k  realizaci projektu je ta skuteč-
nost, že NV č. 362/2005 Sb., (převzaté po-
žadavky evropské směrnice č. 2001/45/ES) 
nestanovuje požadavky na vzdělávání lešená-
řů a v České republice v současné době žád-
ný navazující zpřesňující předpis neexistuje. 

O rozsahu, obsahu a četnosti školeni rozhoduje 
zaměstnavatel, stejně jako o způsobu ověřová-
ní znalostí a vedení dokumentace o školeni. To 
může mít za následek značný pokles odbornosti 
u lešenářů i uživatelů lešení a následkem může 
být zvýšení počtu úrazů.

Vzhledem k zahájení prací na projektu byla 
do salónku hotelu Chvalská Tvrz svolána porada 
pracovní skupiny. Tohoto jednání se zúčastnili : 

RNDr. Robert Gamba – ředitel CVLK; Zdeněk 
Picek – předseda ČMKL, ředitel PKL servis 
s.r.o., věcný manažer projektu;  Ing. Vladimír 
Moc – zástupce ředitele Střední školy SSaD 
Liberec;  věcný manager projektu;  Ing. Svato-
pluk Vlasák – místopředseda ČMKL, předse-

da  TNK č.92, člen ČKAIT; Ing. Karel Škré-
ta – člen představenstva ČMKL,VÚBP v.v.i. 
Praha, vedoucí oddělení  AO č.235;  Ing. Petr 
Veverka – technický ředitel PKL servis s.r.o., 
člen ČKAIT;  Ing. Milan Veverka – obchod-
ně technický náměstek ředitele LAVEL, MB 
s.r.o.;  Dr.Ing. Jakub Dolejš - odborný asistent 

Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, člen ČKAIT; 
Ing. Martin Vlasák – odborný manager SUDOP 
Praha a.s., člen ČKAIT; Ing. Pavel Janeček 
– odborný manager Harsco Infrastructure CZ 
s.r.o.;  Ing. Miroslav Holík – technický ředitel 
PERI CZ s.r.o. ;  Ing. Milan Vach – odborný 
manager PERI CZ s.r.o.
Program jednání byl následující :
1. Prezentace, zahájení, základní informace 

o probíhajícím projektu
2. Informace o vydání monografie ve vydava-

telství ČVUT v Praze
3. Školení modulu A – Odborně způsobilé osoby
  Školení modulu A1 – základní kurz,
   opakovací seminář
  Školení modulu A2
  Školení modulu A3
4. Školení modulu C – Uživatelé
5. Návrh na výběr dalších lektorů z řad odbor-

níků pro DSK
6. Příprava prací na projektu pro modul „D“ 

(určen pro OZO v prevenci rizik) a modul 
„E“ (specializace na podpěrné konstrukce)

7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání a vyhodnocení úkolů
Z celodenního jednání vyplynuly úkoly, které 

je potřeba splnit do konce roku 2010.

Bližší informace o inzerovaných kurzech 
a seminářích najdete na webových stránkách 
komory www.komoralesenaru.cz v sekci 
školení.

Ve dnech 29.11.-30.11.2010 proběhne tradič-
ní odborný seminář v Ledči nad Sázavou, který 
je pořádaný pod záštitou Technické normali-
zační komise č.92. Letos se vzhledem ke zru-
šení normy 73 0035 a jejímu nahrazení EURO-
KÓDY s přísnějšími požadavky na posuzování 
budeme též, vedle dalších témat věnovat této 
problematice.

Činnost Českomoravské komory lešenářů, o.s.

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel.: 233 378 351, mobil.: 720 203 495 Fotografie: Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz
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Jsem aktivním instruktorem lešenářské techni-
ky (ILT) od roku 1984 – dnes již odborně způ-
sobilou osobou pro dočasné stavební konstrukce 
(OZO pro DSK). Aktivním lešenářem jsem byl 
16 let. Zabývám se rovněž související bezpečnos-
tí práce ve výškách – zejména prevencí rizik.

Nadále se účastním pravidelných seminářů 
a přezkoušení v Praze. V letošním roce jsem byl 
na svoji žádost přijat  do ČMKL. Jsem velmi rád, 
že konečně po delší době mají lešenáři a jeho od-
borníci v ČMKL perspektivní zázemí. Právě pro-
to jsem se do komory přihlásil. Chtěl bych se také 
alespoň zčásti podílet na zajištění dobré úrovně při 
vzdělávání lešenářů a osvěty správné lešenářské 
praxe, neboť mi není vůbec lhostejné, že mimo 
odborníky staví dnes lešení na stavbách kdokoli, 
což se projevuje zejména ve zvýšené úrazovosti 
při používání lešení, ale i při rizikových stavech 
konstrukčního provedení lešení a z toho důvodu 
i jeho možných následných haváriích.

Už při změně legislativních předpisů vztahují-
cích se k lešenářské tématice v roce 2005 ( NV č. 
362/2005 Sb.,) a následně v roce 2007 (účinnost 
Zákona č. 309/2006 Sb.) v souvislosti se zrušením 
Vyhl. č.324/1990 Sb., jsem k těmto změnám do-
tazoval MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pra-
covního prostředí (uvedeno dále) – zejména k ne-
dostatku legislativních předpisů, které by zajistily 
nabytí právního účinku v postavení bývalých ILT 
– dnes již odborně způsobilých osob pro dočasné 
stavební konstrukce (OZO pro DSK). Tuto pro-
blematiku jsem rovněž konzultoval s Ing. Karlem 
Škrétou (člen představenstva ČMKL).

Bohužel rychlé a věcné řešení ze strany minis-
terstva v promítnutí požadavků na zvláštní od-
bornou způsobilost osob včetně OZO pro DSK do 
prováděcího právního předpisu k nařízení vlády 
se dosud neprovedlo.

Proto jsem nyní s potěšením přivítal v dubnu 
zveřejněné Stanovisko představenstva Česko-
moravské komory lešenářů, o.s. k problematice 
vzdělávání v oblasti dočasných stavebních kon-
strukcí v ČR, kde se mj. potvrzuje – cituji:

„ V ČR zatím nejsou stanoveny požadavky na 
vzdělávání lešenářů a odborně způsobilých osob 
pro DSK a že v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
po zrušené vyhlášce č. 324/1990 Sb., je původní 
fungující systém maximálně zjednodušen. Naří-
zení vlády v souvislosti s dočasnými stavebními 
konstrukcemi sice zmiňuje odborně způsobilou 
osobu, která má v procesu navrhování a prová-
dění dočasných stavebních konstrukcí stanoveny 
některé úkoly, ale její definice, stejně jako poža-
davky na její vzdělávání, nejsou nikde specifiko-
vány.Toto naprosté rozvolnění pravidel může mít 
za následek značný pokles odbornosti v uvede-
ných profesích a následkem toho i zvýšení počtu 
úrazů“. 

.........Konec citované části.
Rovněž oceňuji, že od ledna roku 2010 přebí-

rá aktivitu v zajišťování odborného školení Čes-
komoravská komora lešenářů, o.s. s navržením 
vzdělávacích modulů.

Mimo již řešený a projednávaný vzdělávací 
systém bych ještě znovu připomenul rovněž pro-
sazení ustanovení zvláštní odborné způsobilosti, 
její definici a zapracování do chystaného prová-
děcího předpisu, neboť jak už bylo řečeno, ve 
stávajících předpisech je označení odborně způ-
sobilé osoby ve smyslu práce ve výškách a práce 
s lešením popsáno velmi nekonkrétně a bez přes-
né definice.

Dotazy vznesené na MPSV ČR – Odbor bez-
pečnosti práce a pracovního prostředí v r. 2007:

Kdo to vlastně je a jaké předpoklady musí 
splnit odborně způsobilá osoba, nebo zaměst-
nanec, kterému chybí konkrétní popis s práv-
ním výkladem jeho činnosti k oprávnění podle 
dále uvedených příkladů z výše jmenovaných 
předpisů? (pokud se nejedná o OZO v prevenci 
rizik, nebo koordinátora BOZP, které již řeší vy-
dané NV 591 a 592/2006 Sb.)

Začnu od NV č.362/2005 Sb., o bližších poža-
davcích BOZP při práci na pracovištích s nebez-
pečím pádu z výšky nebo do hloubky:
- v příloze části II: zajištění OOPP v bodu 1. – 

prohlídky a zkoušky OOPP se provádějí podle 
průvodní dokumentace OOPP, kde je stanove-
no, že je provádí  OZZ určený zaměstnavate-
lem;

- v příloze části II: zajištění OOPP v bodu 5. - ve 
větě druhé má určit způsob zajištění OZZ po-
věřený zaměstnavatelem;

- v příloze části VII: dočasné stavební konstruk-
ce jsou v následujících bodech 2., 3., 5. a 7.  
Vždy v textu odkazy na činnosti OZO, nebo 
OZZ
Otázka zněla: kde najdu (předpis), jak se 

tato konkrétní způsobilost získá? Přeci nelze 
připustit, aby zaměstnavatel určil odborně způso-
bilého zaměstnance jen tak „od boku“, bez toho, 
aniž by mu předtím danou odbornou způsobilost 
nezajistil například školením, které by však mělo 
být odborné pro danou činnost – ale to právě není 
dosud nikde přesně stanoveno a tím se stává, 
že výklad a pochopení těchto předpisů se různí. 
Zaměstnavatelé to všeobecně v dnešní složitosti 
a spleti všech předpisů neberou moc vážně a až 
když se něco stane, nebo jim do firmy přijde kon-
trola, tak se diví, co by měli mít a plnit.

Jedním z výkladů na tuto otázku bylo to, že 
OZO je určená osoba, která přebírá za danou od-
bornou činnost zodpovědnost – ale jak to mohu 
od té osoby chtít, když jí tu odbornost neposkytnu 
a tím ani neprokážu.

Dále podle zákona č.309/2006 Sb., o zajiště-
ní dalších podmínek BOZP:

- HLAVA I. §3 bod 2g) – splnění požadavků na 
OZO na staveništi

- bod 3 – bližší vymezení prací a činností vysta-
vujících zaměstnance zvýšenému ohrožení ži-
vota nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbyt-
ná ZOZ – stanoví prováděcí předpis – který to 
je? NV 591 a 592/2006 řeší jen prevenci rizik 
a koordinátora. 

- HLAVA III.  § 9 a § 10 – řeší jen OZ a ZOZ dle 
NV 592/2006 - řeší jen prevenci rizik a koordi-
nátora.

- HLAVA III. § 11 – zvláštní odborná způsobilost 
– je zde zmíněna činnost odborně způsobilého 
zaměstnance a její obecné předpoklady, ale 
chybí zde vyjmenování konkrétních činností, 
kterých se ZOZ týká a konkrétních předpokla-
dů. 

- HLAVA IV. § 21 bod b) - stanoví vláda ještě 
dalším nařízením, že pro zvláštní odbornou 
způsobilost (mimo NV 591 a 592/2006 Sb.) 
která technická zařízení a která odborná způso-
bilost bude ještě požadována včetně předpokla-
dů a podmínek pro složení zkoušky ZOZ ?

Pokud je v přípravě ještě další prováděcí na-
řízení vlády, zejména pro provedení § 11 a § 21 
zákona 309/2006 Sb., mělo by se tam okamžitě 
promítnout zrušení § 9 vyhl.324/1990 Sb., kde 
vyvstala otázka:
- kdo a jak bude konkrétně zajišťovat činnosti 

OZO – např. dříve instruktorů lešenářské tech-
niky a rovněž OZZ samotných lešenářů, a kdo 
a jak bude dále zajišťovat jejich odbornou úro-
veň včetně zajištění podmínek a předpokladů 
OZ ?

 Navrhuji prosadit do dalšího nařízení vlády:
- zařadit původní zvláštní odbornou způsobilost 

instruktorů lešenářské techniky (dnes OZO pro 
DSK) do rozsahu § 11 zákona 309/2006 Sb., 
jako osoby se ZOZ s názvem např. OZO 
dočasných stavebních konstrukcí ( a možná 
bude nutno zvážit i další speciální činnosti) 
včetně zajištění předpokladů a podmínek ZOZ 
podle § 11 odst.2 a na základě toho by se sta-
novila další pravidla pro získání OZ samotných 
např. lešenářů

Odborná způsobilost „INSTRUKTORŮ LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY“ dříve a nyní, 
aneb jak to bude dál?

Jaroslav Hladík, STAVO + DEKOR Autor : Jaroslav Hladík 
tel.: 724 602 826 Fotografie :  Archiv ČMKL
e-mail: stavodekorHladik@seznam.cz
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V dubnu roku 2010 byla zahájena akce „Elektrárna Mělník - oprava tepelné izolace 
spalinovodu kotle 11“.

Požadavkem zákazníka bylo namontovat leše-
ní ke spalinovodu kotle z výšky 90 m do výš-
ky 118m. Statický výpočet pro toto netypické 
lešení provedl Ing. Svatopluk Vlasák, detailní 
nákresy pak Ing. Petr Veverka. Při montáži le-
šení bylo třeba vyřešit několik problémů. 
Jedním z hlavních byl přesun materiálu na 
místo a z místa montáže. Tento problém byl 
vyřešen ve spolupráci se zákazníkem, který 
umožnil používání nákladního výtahu a jeřábu 
uvnitř kotelny.
Dalším úskalím byly atypické podmínky v uve-
dených výškách a z toho vyplývající nároky na 
lešení, hlavně pak na zajištění lešení proti vět-
ru. Samozřejmostí bylo použití pojistek podla-
hy popř. přidrátování či páskování dílů lešení, 
které by hrozily pádem při větru.
Hlavním problémem se nakonec ukázalo zalo-
žení lešení. Ing. Vlasák totiž ve svém statickém 
výpočtu uvedl celkovou hmotnost konstruk-
ce lešení kolem 40t. Bylo proto nutné dalším 

výpočtem zkontrolovat únosnost ocelové kon-
strukce s podlahovými rošty, na které bylo 
nutno lešení založit. Tohoto úkolu se zhostili 
pracovníci oddělení konstrukce společnosti 
BIS CZECH s.r.o. a po podrobných výpočtech 
zjistili, že ocelová konstrukce, která se skládá 
z nosníků IPE 120 a I 380 uvedenému zatíže-
ní vyhovuje. Problémem však byly podlahové 
rošty uložené na hlavní ocelové konstrukci, 
které předpokládaným hodnotám zatížení ne-

vyhovovaly. Bylo proto nutné najít jiné řešení 
založení lešení.
Dle původního návrhu bylo lešení založeno na 
podlahových roštech a šíře lešení byla 1,5m, od 
osmého patra bylo lešení jednou řadou sloupků 
založeno na ocelové konstrukci a druhá řada 
sloupků byla založena pomocí nástavců na u 
– příčník v sedmém patře lešení. Aby se snížilo 
zatížení od lešení do podlahových roštů, bylo 
nutno jej přenést až do hlavní ocelové kon-

strukce. Řešením bylo propojit každou dvojici 
sloupků v úrovni cca 1m ocelovým příhrado-
vým nosníkem délky 3m, v místech nad hlavní 
ocelovou konstrukcí vyříznout podlahové roš-

ty a do takto připravených otvorů přidat po-
mocné sloupky, které se ještě vzájemně prová-
zaly příčníky. Toto řešení bylo posouzeno jako 

vyhovující a potom již nic nebránilo zahájení 
montáže lešení. 
Vlastní montáž lešení již probíhala přesně dle 
statického výpočtu a provedených nákresů, 
vzhledem k velké výšce však se zvláštním za-
měřením na bezchybné kotvení do pevných 
částí ocelové konstrukce a zajištění prostorové-
ho ztužení lešení.

ELEKTRÁRNA MĚLNÍK
oprava tepelné izolace spalinovodu kotle 11

BIS Czech s.r.o., Jakuba Arbesa č.p.2600, 434 01 Most Autor : Ing.Radek Šimsa 
tel.: 476 162 067, fax: 476 164 186 Fotografie : Archiv firmy
www.bisczech.cz, e-mail: info@bisczech.cz
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V dubnu letošního roku se konal tradiční, již 29. ročník mezinárodního stavební-
ho veletrhu BAUMA 2010 v areálu Nového mnichovského výstaviště (Neue Messe 
München).

Tento specializovaný veletrh stavebních strojů, 
strojů pro výrobu stavebních materiálů, důlních 
strojů, stavebních vozidel a stavebních přístro-
jů, nástrojů a zařízení se nyní koná v tříletém 
cyklu. Ve všech oblastech stavební techniky 
byly vystaveny expozice více než 3 000 výrobců 
z celého světa a tento veletrh je považován za 

největší a nejvýznamnější odborný veletrh to-
hoto zaměření.
V oboru lešení je také na co se dívat. Firmy pre-
zentují zejména novinky ve svých osvědčených 
systémech, někdy i testují zájem o systémy zce-
la nové.

Vedle toho jsou vystaveny více či méně zdařilé 
kopie osvědčených systémů předních výrobců. 
Nejsou to jen firmy z Asie, ale i firmy z EU,
které jen pod jiným názvem kopie nabízejí. 
V „odborném“ výkladu se můžete od prodej-
ců dozvědět jak to nově vyvinuli ve spolupráci 
s renomovanými pracovišti atd. 
Pro ty z Vás, kteří neměli možnost veletrh na-

vštívit uvádím pár zajímavostí s komentářem. 
Vzhledem k počtu vystavovatelů a rozsahu 
vystavovaných konstrukcí uvádím jen některé 
firmy známé z našeho trhu.
Firma PERI v rozsáhlé expozici prezentovala 
jak podpěrná lešení, tak i řadu novinek. V sys-

tému Rosett např. představila zdařilý systém 
zastřešení.
Jako užitečné se jeví i vystavované schodiště se 
schodnicemi s povrchovou úpravou. 
V neposlední řadě nelze opomenout předsta-

vení řešení pro průmyslová lešení s využitím 
systému PERI. 

Firma Scafon-Rux předvedla ve skleněném 
boxu světovou novinku modulového lešení 
s výškovou stavitelností po 0,2 m. Dále před-
stavila inovace svých standardních systémů, ale 
bohužel i několik kopií, které prezentuje jako 
své duševní vlastnictví. 

Firma Layher představila podlahy s výplní 
z plastu a sklolaminátu, rámy Blitz šíře 1,09 m 
v provedení Euro se sníženou hmotností 
o 15 %, vylepšený systém lešení STAR včetně 
pomocného montážního zábradlí.
Firma Layher dále prezentovala nové přemos-

STAVEBNÍ VELETRH BAUMA 2010

Českomoravská komora lešenářů, Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Ing. SvatoplukVlasák
tel.: 233 378 351 Fotografie: Archiv ČMKL
www.komoralesenaru.cz, e-mail: info@komoralesenaru.cz
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tění v systému Allround, kterého lze využít jako 
přechodu pro chodce s normovým požadav-
kem na zatížením podlah 5 kN/m2. Pouze s ně-
kolika dodatečnými díly lze dostatečným způ-
sobem zvýšit únosnost systému ALLROUND 

a vytvořit přechody pro chodce pro velká roz-
pětí. To je dobře využitelné při sportovních 
nebo kulturních akcích, ale také jako dočasné 
konstrukce v městském provozu a neposlední 
řadě jako přístupové cesty na stavbách.

Firma Harsco Infrastructure představila osvěd-
čené systémy Bosta, Sprint, Duplik a Modex. 

Firma Hymer  se zaměřila na bezpečnou mon-
táž pojízdných věží vybavených speciálními zá-
bradelními rámy. 

Pěkná expozice byla k vidění u firmy Alfix.  
Též zdařilou expozi jsme mohli vidět u firmy
ALTRAD.

Pro řadu z nás jistě bylo užitečné prohlednutí 
i ostaních expozicí.
Jubilejní 30. veletrh BAUMA se bude konat za 
tři roky, od 15. do 21. dubna 2013 opět v Mni-
chově.
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Petschkův rod byl od roku 1920 velmi významným ekonomický hráčem, patřily mu 
třeba Severočeské doly. I proto se Petschek rozhodl pro výstavbu luxusní pražské 
centrály.

Monumentální novoklasicistickou budovu na 
nároží ulic Politických vězňů a Washingtonovy 
nechal postavit pražský bankéř a vrchní finanč-
ní rada dr. Julius Petschek pro potřeby své ban-
ky s názvem Bankovní dům Petscheqk a spol.
Čtyřpatrový palác s mezaninem byl postaven 
v letech 1923 – 29 podle projektu architekta 
Maxe Spielmanna, stavební práce provedla 
firma ing. A. Krofty. Budova má historizující
novobarokní průčelí, technicky je však dobově 
moderní – veškeré konstrukce byly již železo-
betonové. Při stavbě bylo poprvé v Praze po-
užito k dopravě stavebních hmot pojezdných 
jeřábů. K mezipodlažní dopravě slouží kromě 
páternosterů též několik normálních výtahů 
a přepychové trojramenné schodiště. V inte-
riérech se snoubily neoklasicistní archaistické 
prvky s prvorepublikovou modernou.
Palác měl dva suterény, přízemí, mezanin a 4 
patra, z nichž poslední bylo vloženo do man-
sardové střechy. V obou suterénech byly vy-
budovány rozsáhlé bankovní sejfy umístěné 
v silném betonovém zdivu, jehož jádrem byly 
ocelové pancéřové plotny. Sejfy zabezpečova-
la na tehdejší dobu nejmodernější technika. 
Tehdejší pancéře byly vlnité takže kasař nara-
zil místo na kolmou na šikmou plochu a byly 
takového složení, že při řezání autogenem se 

vyvinuly plyny, které řezající plamen uhasily. 
Můžeme konstatovat, že nikdy nedošlo k vy-
kradení této banky. Kromě sejfů bylo v suteré-
nu instalováno zařízení klimatizační a pneuma-
tická, pohony výtahů a páternosterů, elektrické 
rozvody a jiné. Vytápění a klimatizace každé 
jednotlivé místnosti objektu bylo řízeno přímo 
ze strojovny na telefonický příkaz. Základy ob-
jektu byly v některých případech až 15 m pod 
úrovní terénu, ještě 8 m hlouběji než základy 
okolních domů. Veškeré konstrukce a stropy 
byly železobetonové, výplňové zdivo z tvrdých 
cihel. Vzhledem k tomu že bankovní dům měl 
reprezentovat byla celá fasáda obložena kame-
nem. Ve spodní části žulou, výše pak vápen-
cem. Celá stavba domu přišla na 150.000.000 
Kč. Před okupací rodina Petschků včas pocho-

pila, jaké nebezpečí jí od nacistických vládců 
hrozí a dům před svou emigrací prodala.
 Pro členy odboje byl Petschkův palác známý 
jako „Pečkárna“. Za druhé světové války, ihned 
po okupaci, zabrala tuto budovu německá tajná 
státní policie (Geheime Staatspolizei ) a zřídi-
la si zde svou hlavní úřadovnu pro Protektorát 
Čechy a Morava. Probíhaly zde smutně proslu-

lé výslechy a mučení českých vlastenců a odbo-
jářů. Říšský protektor Reinhard Heydrich zde 
nechal zřídit stanný soud, který ve většině pří-
padů odsouzené posílal na popravu, nebo do 
koncentračních táborů. Mnoho vlastenců bylo 
umučeno i přímo v prostorách tohoto paláce. 
Toto smutné období připomíná pamětní deska 

umístěná na nároží budovy. 
Po roce 1948 je z budovy Ministerstvo zahra-
ničního obchodu, po změnách v devadesátých 
letech dům připadl Ministerstvu průmyslu 
a obchodu ČR. Od roku 1989 je Petsckův palác 
také Národní kulturní památkou.
V roce 2000 bylo nutné z důvodu havarijního 

Petschkův palác Praha – lešení pro dopravu soch

SKANSKA CZ,a.s. Autor : Petr Novák
tel.: 608 317 730 Fotografie : Archiv autora
www.skanska.cz, e-mail: Petr.Novak3@skanska.cz
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stavu demontovat a odvést  z horní římsy ka-
menné ozdoby. Demontáž byla tehdy provádě-
na jeřábem po dobu dvou dnů. Jednalo se cel-
kem o 33 kamenných segmentů. Zajímavostí je, 
že materiál ze kterého jsou sochy zhotoveny je 
Mušlový vápenec z Německa z období Triasu.
Pro opětovné namontování byla vzhledem 
k umístění soch a obtížné dostupnosti navr-
žena odborníky na lešeňové konstrukce firmy
SKANSKA a.s. speciální manipulační lávka 
z lešení Layher Allround s použitím čtyřmet-
rových příhradových ocelových nosníků Lay-
her výšky 500mm.
Hmotnost jedné sochy se pohybovala okolo 500kg. 
Po zapracování připomínek zadavatele byla 

předložena projektová dokumentace obsahují-
cí výkresovou dokumentaci a statický výpočet. 
Pod statickým výpočtem byl podpis Ing. Svato-
pluka Vlasáka.
Vlastní realizace probíhala dle odsouhlasené 
projektové výkresové  dokumentace. Založení 
konstrukce muselo být provedeno velice peč-
livě, aby nedošlo k narušení římsy a dalších 
součástí objektu. Dále byla důkladně vybrána 
místa pro kotvení konstrukce a každý osazený 
kotevní šroub byl zkontrolován tahoměrem. 
Hodnoty kotevních sil se pohybovaly od 4,6 
kN do 5,9 kN. Konstrukce z lešení jako celek 
byla prostorově vyztužena, aby mohla přenášet 
i dynamické namáhání od přepravy soch. 
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Závěsné konzolové lešení FOX působí na našem stavebním trhu již od roku 1998. 
Za tu dobu bylo prováděno mnoho staveb, které byly a jsou zajímavé a to přede-
vším z hlediska historického.

Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové 
lešení určené pro lehké montážní a údržbové 
práce. Základem je trojúhelníková konzola, 
která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutý-
mi tvoří vysoce variabilní nosný prvek lešení. 
Součástí tohoto jedinečného systému jsou ko-
tevní prvky v několika různých variantách, kte-
ré umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, 
veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a 
zábradlí, samozřejmostí je také použití geotex-
tílie a síťoviny proti propadu materiálu.
Je určeno především pro lehké montážní a 
údržbové práce na střechách a věžích, dále na-
jde uplatnění při instalaci reklam, montážním 
podbití, údržbě okapů, stavbě a opravách ko-
mínů a v řadě dalších aplikací. Dále je možno 
lešení použít jako ochranu komunikací před 
padajícími předměty při rekonstrukci střech. 
Lze použít tam, kde nelze umístit klasické le-
šení, případně tam, kde by bylo neúměrně dra-
hé.
Lešení FOX odpovídá požadavkům souvisejí-
cích předpisů a to zejména : ČSN 738101:2005 
„ Lešení. Společná ustanovení“ , ČSN 
738106:1981 „ Ochranné a záchytné konstruk-
ce“, včetně změn, ČSN 12811-1:2004 „ Dočasné 
stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - 
Požadavky na provedení a obecný návrh“.
Na závěsné konzolové lešení FOX vydal Vý-
zkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., certifi-
kát č.235/056/2007, ze dne 5.12.2007.
Níže uváděné dvě stavby jsou jen malým prů-
řezem těch nejzajímavějších  staveb, které byly 
realizovány za použití závěsného konzolového 
lešení FOX.
Týnský chrám
V minulých letech jste se mohli setkat s leše-
ní m FOX při opravách kamenných ochozů 
Týnského chrámu.  S touto opravou vyvstalo 
mnoho otazníků a problémů. Jeden z největ-
ších problémů se týkal zabezpečení dělníků 
nahoře na věži, tak i turistů dole v postranních 

uličkách okolo Týnského chrámu, bez toho, aby 
lidé procházející uličkami historické Prahy na-
byli vůbec omezováni a rušení stavebními prá-
cemi. Pro tyto náročné požadavky se ukázalo 
jako nejvhodnější použití závěsného konzolo-
vého lešení FOX .
Samotná příprava a výstavba závěsného kon-
zolového lešení FOX byla docela tvrdý oříšek. 

První problémy začaly vznikat při manipulaci 
lešení FOX do  výšky 55m. Prudké stoupavé to-
čivé schodiště neumožňovalo jakýkoliv pohyb 
s lešením FOX. Po dohodě s vedením Týnského 
chrámu nám bylo umožněno využít elektric-
kou kladku uvnitř chrámové lodi. Díky tomuto 
způsobu se podařilo veškerý potřebný materiál 
dostat na půdu chrámu. Ale zdaleka nebylo vy-
hráno. Bylo před námi posledních 20m převý-
šení. S mravenčí trpělivostí byly jednotlivé díly 
ručně přenášeny po úzkém dřevěném schodišti 
vzhůru až ke kamennému ochozu. Po vyčer-
pávající manipulaci začala samotná výstavba 
závěsného konzolového lešení FOX.  Při  kot-
vení bylo použito chemických kotev, které byly 
vkládány do spár vodorovně mezi bloky kame-
nů. Po odzkoušení byly to těchto kotev usazo-
vány jednotlivé konzoly lešení FOX. Na takto 
položené konzoly se dávala podlaha a zábradlí. 
U této stavby bylo zábradlí použito na výšku 
2m, pro maximální ochranu dělníků. Taktéž na 
podlahu byla použita geotextílie proti propadu 
a zábradlí bylo zcela zasíťováno. Pro snadnější 

vstup na lešení FOX, byl vhodným způsobem 
připevněn žebřík. Celé takto postavené závěsné 
konzolové lešení FOX je kompaktní a zcela od-
povídá podmínkách bezpečnosti práce. 
Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě
V nedávné době proběhly opravné práce  na  
této historické památce nedaleko Broumova. 
Největší důraz při těchto opravách byl  kladen 
na rekonstrukci kompletního střešního pláště 
včetně tesařských prací. Tyto práce samozřej-
mě probíhaly za běžného provozu, bez jaké-
hokoliv omezení. Aby bylo možno splnit tyto 
požadavky bylo vybráno naše lešení FOX, které 

tyto nelehké požadavky splňuje. 
Vlastní montáž lešení FOX byla  zajímavá, ale 
také velmi náročná. Ze dvou stran pěticípé 
kaple se nachází sráz. V těchto místech se mu-
selo postupovat maximálně opatrně. Samotné 
kotvení lešení FOX bylo prováděno chemický-
mi kotvami, které byly upevňovány mezi bloky 
pískovcových kvádrů. Z bezpečnostních důvo-
dů nebyl proveden přímý výstup na toto lešení, 
tento problém se vyřešil přistavením a odstave-
ním žebříku při zahájení respektive ukončení 
prací. 
Na závěr ukázka lešení FOX na Pražském hradě.

Lešení FOX a významné památky

Coleman S.I., a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín Autor : Jan Strakoš
tel.: 571 499 600 Fotografie : Archiv firmy
www.coleman.cz, e-mail: jan.strakos@coleman.cz
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Firma PKL servis s.r.o. se zabývá již 4 roky speciálními konstrukcemi z lešení ve 
stavebnictví a průmyslu.

Hlavní doménou jsou však konstrukce pro po-
třeby show businessu. Ve své nabídce máme 
tribuny, pódia a i jiné neobvyklé sestavy s vyu-
žitím modulového   lešení Layher Allround.
Jako každý rok i letos oslovili naší firmu  zá-
stupci několika významných produkčních spo-
lečností s požadavkem na dodávku konstrukcí 
pro letní koncerty a jiné kulturní akce. Aby-
chom vzhledem k omezené kapacitě pokryli 
všechny zajímavé požadavky, museli jsme vy-
tvořit speciální realizační skupinu a připravit 
harmonogram nasazení. V podstatě jsme vždy 
v souběhu jednu akci demontovali a další záro-
veň montovali. I když to vypadá poměrně jed-
noduše, celý systém vyžadoval velké nasazení 
techniků, montážníků, materiálu i mechaniza-
ce. Už v průběhu návrhů a technických řešení 
konstrukcí byli naši pracovníci – projektan-
ti vytíženi cca 15 hodin denně. Dále potom 
všechny schválené konstrukce musely být sta-
ticky posouzeny a doplněny dalšími náležitost-
mi, které vyplynuly ze statického posudku. Je-
likož letos v dubnu došlo ke změně v používání 
norem při výpočtech konstrukcí ( zrušení ČSN 
730035 a její nahrazení EUROKÓDY s přísněj-
šími požadavky na posuzování – zejména ná-
růst hodnot zatížení větrem ), musely být kon-
strukce podstatně zesíleny. Zde bychom chtěli 
velice poděkovat panu Ing. Svatoplukovi Vla-
sákovi, který většinu těchto výpočtů provedl 

a ve spolupráci s našimi techniky nevyhovující 
konstrukce upravil. 
Musíme konstatovat, že někdy i přes nepřízeň 
počasí se všechny tyto akce vydařily a nedošlo 
ani v případě abnormálního větrného poča-
sí k žádné havárii konstrukce ani mimořádné 
události.
První velkou letní prověrkou byl festival Co-
lours of Ostrava, který proběhl od 15. do 18. 
července v zeleném srdci severomoravské met-
ropole. Hlavní hvězdou letošního ročníku byla 
jedna z nejúspěšnějších irských kapel - The
Cranberries, která letos slaví po celém světě 
velký úspěch se svým REUNION turné. 

Pro potřeby festivalu firma dodávala 2 tribuny
pro diváky, přístupové plošiny a schodiště.
Další významnou prověrkou byla akce PLEA-
SURE ISLAND 2010, která proběhla na přelo-
mu léta, od soboty 24. července 2010 od 12.00 
hodin do neděle 25. července do 6.00 hodin 
v prostoru Festivalparku na letišti v Hradci 
Králové, kde na sedmi scénách, jejichž kon-
strukce byly naším dílem, vystoupilo více než 
60 zahraničních a domácích DJ´s a živých pro-
jektů, za účasti největších hvězd světové taneč-
ní scény.  
Hlavní Illusions Main stage dlouhá téměř 90m 

a Reset Hardstyle byly pod širým nebem, Tech-
no Masters a Pure Trance ve velkokapacitních 
stanech a klubové scény Mecca, Fabric, Studio 
54 hostily prostorné hangáry.
 Pleasure Island přivezla premiérově do České 

Republiky agentura United Dance společně 
s holandskou organizací Art of Dance, která 
kromě desítek dalších akcí organizuje tento 
festival několik let v Holandsku. 
Díky této spolupráci si všichni fanoušci elek-

tronické hudby užili zcela unikátního konceptu 
festivalu na světové úrovni. Důraz byl kladen 

Zajímavé konstrukce z lešení LAYHER ALLROUND

PKL servis s.r.o., Milady Horákové 28, Praha 7 Autor : Zdeněk Picek
tel./fax: 233 378 351 Fotografie : Archiv firmy
www.pklservis.cz, e-mail: info@pklservis.cz
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hlavně na nejvyšší produkční úroveň, kreativní 
pojetí, dekorace, performance, speciální efekty 
a precizní provedení s důrazem na nejmenší 
detaily. 

Celý program se nesl v duchu tématu letošního 
roku, které zní  Illusions. 
Jubilejní 10.ročník nejnavštěvovanějšího čes-
kého beach open air festivalu Mácháč proběhl 
v pátek 20.8.2010. 

Stalo se tak u Máchova jezera na pláži Klůček, 
kam se už tradičné koncem léta sjíždí tisíce 
návštěvníků, kteří vědí, že festival Mácháč je 
zárukou světových i domácích djských hvězd 
a jedinečného plážového mejdanu s nezapo-
menutelnou atmosférou, kterým každoročně 
vrcholí letní festivalová sezóna. 
Ani tento již téměř kultovní festival se neobe-
šel bez spolupráce s firmou PKL servis s.r.o.,
která dodávala konstrukci hlavní stage včetně 
pódia, dvoustupňovou VIP podestu založenou 
ve vodě, ozvučovaní věže, FOH a dvě mola za-
ložená ve vodě. 
Pyro Music Laser Fest 2010 – festival ohňostro-
jů podruhé v Praze. 
Festival ohňostrojů opět po roce rozzářil vltav-
skou hladinu pražské Chuchle mohutnou pře-
hlídkou pyrotechniky, hudby a laser show. 27. 
srpna se na chuchelském závodišti představili 
mistři svého oboru ze studia Flash Barrandov 

SFX, kteří pro diváky opět připravili několik 
ohnivých vystoupení.
Program odstartoval v 15 hodin koncertem 
řady známých kapel, jako Airfare, Děda Mlá-
dek Illegal Band či Xindl X. V 17 hodin vystou-
pila kapela Kryštof, hlavní tahák hudební části 
festivalu.
Vrcholem programu byly dvě lasershow a čtyři 
ohňostroje. Diváci si vychutnali show s motivy 
Hvězdných válek, Pirátů z Karibiku a Jamese 
Bonda. Závěrečná ohňostrojová show vzdala 
poctu popovému králi Michaelu Jacksonovi. 
Vedle Leoše Mareše, který celou show mode-
roval nechyběly u této akce ani lešeňové kon-
strukce firmy PKL servis s.r.o.
Naproti hlavní tribuně chuchelského závodiště 
vyrostla ve dnech 23.-24.8. 71m dlouhá stage 
se třemi pódii. Pódium ve střední částí bylo 
zastřešeno systémem LAYHER KASSETTEN-
DACH.
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Tentokrát bychom se rádi blíže zaměři-
li na jednu z našich novinek a to RSS systém 
– ochranný systém proti pádu nejen pro šikmé 
střechy. 

Popularita systému RSS u různých cílových 
skupin roste. Pokrývači, tesaři, fotovoltaické fir-
my, instalatéři, lešenáři, ti všichni sázejí rádi na 
RSS – systém pro jeho jednoduchost a schop-
nosti zabezpečení proti pádu.

Od roku 2009 je společnost TONSTAV-
-SERVICE s.r.o. autorizovaným distributorem 
pro všechny produkty firmy RSS-International

ApS v České republice a společně s výrobcem 
usilujeme o to, aby tyto bezpečnostní systémy 
co nejvíce vyhovovaly požadavkům našich zá-
kazníků. RSS systém se stal velmi rychle ob-
líbeným díky své snadné montáži a demontáži 

a vynikající skladovatelnosti, práce s produkty 
firmy RSS je velmi pohodlná a šetří nejen čas,
ale i peníze, právě díky redukci výdajů na mon-
táž a demontáž. 

RSS-bezpečností systém proti pádu pro šikmé 

střechy byl prověřen Certifikačním institutem
Aboma + Keboma a rovněž obstál i u nejtěžšího 
testu evropské normy EN 13374, třídy C.

Třída C je nejvyšším bezpečnostním standar-
dem v Evropě a díky tomuto certifikátu mohou
být bezpečnostní systémy RSS proti pádu pou-
žívány také na střechách s extrémním sklonem 
až 60°.

RSS-bezpečnostní systém proti pádu pro 
ploché střechy je dále prověřen dle evropské 
normy EN 13374, třída A. RSS – bezpečnostní 
permanentní systém proti pádu je prověřen dle 
evropské normy EN-ISO 14122-3. Výrobky 
jsou v souladu s technickými předpisy a je na 
ně vydáno prohlášení o shodě a certifikát.

Jak funguje RSS systém a oblast použití 
systému?

Stojka se zavěsí za střešní okap a opře se o fa-
sádu. Hmotnost systému (stojka, mříž, podlaho-
vá zarážka a upevňovací rameno) činí 9,4 kg / 
bm. V případě nehody je síla přenášena na mříž. 
Tato síla je zachycena a odvedena do fasády, 
o kterou se stojka opírá. Z tohoto důvodu je za-
tížení střešního okapu minimální! RSS systém 
je vhodný jak pro šikmé střechy, tak pro ploché 
střechy, široké i úzké okraje střech nebo při pře-
kážkách na zemi nebo na fasádě. Výhody: po-
užitelné i na okraji střechy s převisem až 1 m, 
rychlá a jednoduchá přeprava, systém nepoško-
zuje fasády, jednoduché přestavění a volitelná 
délka po 3 m, stojky a mříže jsou lehce sklado-
vatelné a tudíž i dobře přepravitelné, materiál 
– vysoce kvalitní a velmi lehký hliník. 

Lokální a evropské směrnice týkající se bez-
pečnosti práce vyžadují takřka u všech prací na 
střešních plochách zabezpečení proti pádu. RSS 
zajišťuje během práce na střeše bezpečnost ce-
lého týmu jak na plochých tak i na šikmých stře-

TONSTAV-SERVICE s.r.o., se sídlem Okružní 630, 370 01 České Budějovice Autor : Alena Bártková
tel.: 387 840 111, fax.: 387 840 199  Fotografie :  Archiv firmy
www.tonstav-service.cz, e-mail: info@tonstav-service.cz

Bezpečnost na stavbách jsou stále častěji skloňovaná slova nejen v odborných publi-
kacích, ale hlavně přímo na stavbách. Právě proto jsme vám v posledním čísle LEŠE-
NÁŘE 3/2010 v kostce představili naše balíčky techniky a produktů, které vyhovují 
bezpečnostním předpisům a jsou možným řešením hlavních příčin úrazů na stavbách.

RSS SYSTÉM 
OCHRANNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU NEJEN PRO ŠIKMÉ STŘECHY
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chách v libovolné výšce stavby. Systém RSS 
se používá jako dočasná bezpečnostní zábrana 
třídy A a B podle EN 13374, pokud je instalo-
ván v souladu s návodem k montáži. Systém je 
vhodný pro následující pracovní situace: sklon 
střechy do 30° a sklon střechy do 60°, pokud 
nepřekročíte výšku pádu 2 m. RSS se zavěsí na 
okraj okapu nebo do okapního žlabu. Většina 
budov je vhodná pro použití systému. Několik 
málo situací však tvoří výjimku. 

Bezpodmínečně proto zkontrolujte, zda jsou 
splněny následující předpoklady:
Předpoklady na okraji okapu:
1) Okraj okapu je dostatečně vysoký, aby bylo 

možné bezpečně zavěsit stojan. *)
2) Okraj okapu a fasáda jsou dostatečně stabilní. 

*)
3) Na okraji okapu je přesahující okraj, který je 

pro pojistku proti zdvihnutí (plastový blok) 
dostatečnou překážkou, aby nebylo možné 
nechtěně zdvihnout zábranu proti pádu přes 

okraj okapu. Podložka stojanu se musí celo-
plošně a rovně opřít o fasádu.

Předpoklady na okapovém žlabu:
1) Okapový žlab je dostatečně velký a umístěný 

tak, aby měl stojan bezpečnou oporu. *)
2) Okapový žlab, žlabové háky a fasáda jsou do-

statečně stabilní. *)
3) Okapový žlab má zesílení nebo sražené hra-

ny, které poskytují pojistce proti zdvihnutí 
(plastový blok) dostatečnou oporu, aby neby-
lo možné nechtěně zdvihnout zábranu proti 
pádu ze žlabu. Podložka stojanu se musí ce-
loplošně a rovně opřít o fasádu.

Další předpoklady:
1) Mříž má výšku min. 1 m svisle ke střešní plo-

še a úhel mezi zamýšlenou linií podlahové 
ochranné lišty k nejvyššímu madlu zábradlí 
je max. 15° ke kolmici. Aby se pokryla co 
největší oblast použití (především u šikmých 
střech), má RSS ve mříži zlom, který umož-
ňuje montáž s horním dílem ukazujícím k bu-
dově (dovnitř) nebo ukazujícím ven.

2) Nikdy neupevňujte jiné prvky (např. plachty) 
na díly RSS!

3) Při silném větru systém sundejte!
4) Používejte výhradně nepoškozené bezvadně 

fungující díly! Všechny díly musí jednou roč-
ně zkontrolovat znalec a povolit jejich použí-
vání.
*) Zábrana RSS je vhodná pro většinu odbor-

ně instalovaných okapových hran a kulatých 
nebo hranatých okapových žlabů s dostatečně 

velkými okapovými držáky (vzdálenost max. 
60 cm). Systém není vhodný pro plastové žlaby. 
Instalovaná zábrana RSS musí odpovídat EN 
13374 a lokálním směrnicím. Pokud budete mít 
pochybnosti, spojte se ihned s našimi odborníky 
(ad. www.tonstav-service.cz)!

NOVINKA! RSS  systém se stal od počátku 
roku 2010 nezávislým na střešním okapu pro 
každou střechu o sklonu od 0° do 60°. 

Dosud nemohl být RSS – systém používán 
u budov s plastovými okapy resp. bez okapů. 
V některých případech zákazníci (uživatelé) 
vyjádřili jisté obavy, zda by špatný nebo velmi 
starý okap dokázal unést samotnou hmotnost 
systému, který je okolo 10 kg/m. 

Na tento problém technici RSS zareagovali 
a vyvinuli RSS – bezpečnostní patku. Tento do-
datečný díl může být uložen na krokve resp. na 
střeše. Díky této bezpečnostní patce se tak stal 
RSS – systém zcela nezávislým na okapu. Více 
informací o sortimentu a službách naleznete na 
www.tonstav-service.cz 
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Naše firma vznikla v již roce 1992 a zabý-
vala se m.j. lešenářskou technikou, zejména 
prodejem trubkového lešení ve smyslu normy 
ČSN 73 8107  a dílcovým lešením HAKI  IV.  

V této době, již končila výroba klasického 
trubkového lešení v Kovoně Karviná.

Později jsme rozšířili sortiment firmy o veš-
keré příslušenství související s touto profesí 
jako jsou dřevěné sbíjené podlážky, ochranné 
sítě, žebříky atd. a zavedli jsme pronájem trub-
kového lešení a lešení HAKI.

V současné době jsme schopni pokrýt veške-
ré potřeby stavebních firem i jednotlivých živ-
nostníků vč. individuelních stavebníků v ce-
lém sortimentu dílů trubkového lešení a jeho 

příslušenství jak v prodeji tak i v pronájmu. 
Stejná situace je i v případě dílcového lešení 
HAKI IV.

I když je poněkud na ústupu využívání kla-
sické „trubkárny“, jsou dle mého názoru stále 
stavby a konstrukce, kde se bez tradiční trubky 
neobejdete. Řada firem zabývající se stavbou
lešení, ať už pro vlastní stavební práce nebo 
specializované lešenářské firmy, trubkové le-
šení nebo dílcové HAKI používají.

Zde je třeba připomenout, že je nutné opo-
třebované a poškozené díly nahradit novými. 
U upínacích spojek hákových a nastavovacích 
spojek segmentových někdy stačí výměna šrou-
bů a matic, aby díl i nadále splňoval požadav-
ky normy na zajištění únosnosti. Stejná situace 
je i u dřevěných sbíjených podlážek. Mnohdy 

stačí vyměnit jedno prkno a dílec je i nadále 
funkční. Podobná situace je u trubek , které 
jsou vlivem délky užívání mnohdy zkorodova-
né tak, že dochází ke ztenčení síly stěny. Ani 
tyto trubky není nutné v každém případě od-
vézt do šrotu, jelikož v souladu s ČSN 73 8107 
čl.8.1 lze : „Trubky, které svou jakostí neod-
povídají příslušným normám (např. výmětové, 
oslabené rzí, za tepla rovnané apod.), mohou 
být použity na některé pomocné části  a musí 
být výrazně označeny na obou koncích“.

Proto je nutné provádět nejen pravidelné  od-
borné prohlídky na stavbách dle ČSN 73 81 01, 
ale i po demontáži ve skladě vše opotřebované 
a poškozené vyměnit nebo opravit. Zde se na-
bízí využití služeb naší firmy.

Pro informaci uvádím sortiment dodávaný 
naší firmou.

Trubkové lešení
- sady trubkového lešení 50, 100, 200, 330 

a 400m2
- trubky délky 0,5; 2,0; 4,0 a 6,0m
- upínací spojky hákové a nastavovací spojky 

segmentové
- nánožky
- šrouby do spojek upínacích M12/40 8G 

a nastavovacích M12/45 8G
- matice M12  čtyřhranná , šestihranná 
- jazýček k SU
- klíč lešeňový OK 19
- lešeňové sítě s oky
- tkanina ochranná POLYPROPYLEN

- kotevní šrouby s okem 12x120,160,190,230 
vč.hmoždinek

- lešeňové podpěry výsuvné skládací ší-
ře1200mm 

- kola otočná průměru 200mm brzděná i ne-
brzděná

- dřevěné podlážky 1500/500 mm typu Y
- dřevěný sbíjený žebřík délky 2500 mm

Dílcové lešení HAKI IV.
- sady lešení 100, 200 a 400m2
- patka šroubová zinkovaná 0,6m
- sloupek čtyř třmenový 2,72m
- sloupek čtyř třmenový 1,36m
- podélník 3,00m
- příčník 1,20m
- zábradlí 3m; 1,20m
- úhlopříčné ztužení
- vstupní žebřík
- závěsná kladka 
- pojízdný podvozek UNI a NORM
- dřevěné sbíjené podlážky 1350/500 mm 

HAKI

JIŘÍ KOPIC  LEŠENÁŘSKÁ TECHNIKA  PRODEJ A PRONÁJEM Autor : Jiří Kopic
Drážní 254/9, 627 00, Brno-Slatina, tel./fax: 548 219 420 Fotografie : Archiv ČMKL
www.leseni-kopic.cz; e-mail: jirikopic@leseni-kopic.cz

I v dnešní době vyspělých a technicky vychytaných systémových lešení jsou firmy za-
bývající se výhradně prodejem a pronájmem trubkových lešení. Jednu takovou firmu
bych rád představil. 

Trubkové lešení a HAKI IV.



17



18

V této první části vás seznámím s výzvami, 
které jsem od ukončení kurzu do přibližně po-
čátku srpna řešil.  Kurz spolu s dalšími kolegy 
jsem úspěšně absolvoval dne 19. 03. 2010 ob-
hajobou závěrečné práce před zkušební komisí. 

Ještě před koncem kurzu jsem začal řešit 
první relativně jednoduchou zakázku v podobě 

4 ks výstupových věží sloužících jako verti-
kální komunikace pro pracovníky provádějící 
opravy střešního pláště hal. Drobným zádrhe-
lem byla podmínka, že konstrukci lešení nelze 
kotvit k obvodovému plášti budovy. Zde jsem 
měl první příležitost aplikovat získané vědo-
mosti v praxi. Vznikly tak 4 výstupové kon-
strukce s rozšířenou základnou ze standard-
ních lešeňových dílů, která vyrovnávala poměr 

stabilizujícího a klopného momentu působící-
ho na konstrukci. Kladná odezva od zákazní-
ka mne ujistila, že mnou provedený návrh byl 
správnou volbou. 

Dalším úkolem, kde jsem mohl uplatnit na-
byté vědomosti, byl Panelový dům, na jehož 
jedné straně se nacházelo předsunuté podzemní 
podloží se sklepy. Předsunutí činilo cca 1,3 m 
a jeho délka byly cca 5,6 m. Objekt v této části 
měl výšku cca 35 m, tj. 17 lešeňových pater. 
Nakonec jsem se rozhodl konzolování řešit tro-
chu netypicky a to využitím podchozích rámů. 
Z nich jsme vytvořili masivní konzolu dosta-
tečné šíře. Díky integrovaným trnům jsme na 
takovéto konzole mohli osadit patro se stan-
dardními podlahami a rámy a dále pokračovat 

běžným způsobem. Pro zmenšení ohybového 
momentu na konzole byly osazeny v příčně na 
fasádu dva příhradové nosníky výšky 0,4 m ve 
vzdálenosti 2 m a 6 m od konzoly. Konstrukce 
takto sloužila bezproblémově bez mála dva 
měsíce pro provádění revitalizačních prací na 
plášti budovy. 

Třetím a asi nejnáročnějším úkolem, na kte-
rý jsem narazil, bylo postavit lešení u objektu, 

se spojovacím krčkem. Tato budova byla již 
zrekonstruována vč. střešní konstrukce. Pů-
vodní plán postavit lešení na střechu objektu 
a síly přenést za pomocí roznášejícího zákla-
dového roštu vzal tedy za své. Další problém, 
který se záhy vyskytl, bylo konstrukční řešení 
předsazeného únikového schodiště, do jehož 
zdiva se nedalo kotvit. Celková výška budovy 
je cca 45 m a v místě spojovacího krčku 35 m. 
Po dlouhém rozmýšlení jsem zvolil varian-
tu, kdy v místech nosného obvodového zdiva 
byly nainstalovány nosné konzoly, které tvo-
řily založení standardního lešení.  V místech 
únikového schodiště před spojovacím krčkem 
byla vytvořena nosná skruž, z níž za pomocí 
příhradových nosníků výšky 0,4 m byla vytvo-
řena masivní 2,5 m dlouhá konzola, která nesla 

tuto část nekotvené konstrukce. Kotvení bylo 
nahrazeno systémem vodorovného ztužení. 
Mezi kotvenou a nekotvenou konstrukci bylo 
vloženo kolmé pole. To zároveň zajišťovalo 
spolupůsobení celé konstrukce. 

V pořadí čtvrtou zakázkou, se kterou jsem se 
musel potýkat, byl řadový bytový dům. Maji-
tel domu se rozhodl provést na domě nástavbu 
nových bytových jednotek. Problematickými 

RAMIRENT, s.r.o.; Náchodská 1517/254, Praha-Horní Počernice Autor : Bc.Milan Pavlík 
tel./fax: 281 920 206 Fotografie : Archiv autora
www.ramirent.cz; e-mail: info@ramirent.cz

Patřím ke skupině osob, které měli šanci absolvovat kurz odborně způsobilých osob 
pro dočasné stavební konstrukce druhého stupně. Rád bych se v tomto článku a jeho 
dvou pokračováních podělil o zkušenosti s praktickým využitím znalostí získaných při 
tomto kurzu.

Kurz Odborně způsobilých osob II.stupně a realita 
v praxi – Díl 1.
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místy byly samozřejmě štítové stěny objektu, 
které se nacházely nad střechami sousedních 
objektů. V případě levého štítu objetu jsem 
zvolil založení lešení, na již zmiňovaných kon-

zolách, které byly uchyceny do ztužujícího že-
lezobetonového věnce. 

V případě pravého štítu byla situace o něco 
složitější, neboť v tomto místě byly původ-
ně objekty stejně vysoké a obvodové zdivo 
nástavby bylo provedeno z pěnosilikátových 
tvárnic. Jako jediným řešením se zdálo vytvo-
ření 21 m dlouhého příhradového nosníku. 

Tento nosník tvoří nosnou konstrukci a pře-
náší síly do dalších příhradových nosníků. Ty 
jsou osazeny v podélném směru na konstrukci 
lešení na uliční a dvorní fasádě objektu. 

Zatím posledním úkolem, bylo navrhnout le-

šení na objekt, jehož dvě strany byly zbudová-
ny nad skálou, byly opatřeny opěrnými náběhy 
a přiléhal k nim sousední objekt. Vzhledem 
k tomu, že nám objednatel sděloval potřebné 
informace postupně, vznikly tři verze návrhu 
konstrukce. Poslední a zásadní informací byla 
zpráva, že od hrany skály můžeme využít pro-
stor maximální šíře 1 m. Nakonec jsem použil 
řešení, kde základem konstrukce je ztrojená 

modulová stojka. Z této stojky bylo vyvřeno 
za pomoci svislých rámů délky 0,66 m 1,0 m 
a 2,0 m několik odskoků kopírujících profil
skály. Takto vytvořenou konstrukcí jsme se do-
stali až k fasádě objektu a zde již pokračovali 
běžným způsobem. Opěrné náběhy a střecha 
sousedního objektu byly překlenuty příhrado-
vými nosníky výšky 0,4 m. 

Je nutno přiznat, že tyto mé první kroky 
jako OZO II pro DSK jsem činil velmi nejistě 
a váhavě a několikráte jsem se obrátil o radu 

i k panu Ing. Svatopluku Vlasákovi. Na konec 
jsem však návrh a výpočet všech konstrukcí 
provedl samostatně. 

Co závěrem dodat. Asi jen to, že zmiňovaný 
kurz poskytnul základnu patřičných znalos-
tí a další praktická zkušenost je jako ve všem 
k nezaplacení. Mnohdy člověk prakticky jen 
spekuluje, jak se bude konstrukce lešení chovat 
(alespoň v rámci lineárních výpočtu) a jedině 
reálné nasazení  konstrukce potvrdí či vyvrátí 
jeho předpoklady. Realizace výše uvedených 
zakázek samozřejmě byla o množství hodin 
strávených dozorováním pracovníků. Ani to 
však nezabránilo jejich různým pochybením 
a následným úpravám technického řešení kon-
strukce, tak aby odpovídalo původnímu zámě-
ru a předpokládanému modelu fungování. 
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Systém modulového lešení Layher Allroun-
d® umožňuje stavbu podpěrných věží. Za 
použití jen několika speciálních prvků se dají 

smontovat věže lehké a těžké  nosností až 69,4 
tun.

Lehké podpěrné věže - Layher Falsework 
Towers: 

Tyto věže se vyznačují rychlou montáží a de-
montáží, kde časová úspora oproti standardním 
Allround® prvkům je cca 30%. Další předností 
je vysoká nosnost a výšková variabilita. 

Při použití věžových rámů v  kombinaci se 
standardními prvky lešení Layher Allround® 

je možné sestavit věže různých délek a to od 
1,09 m do 3,07 m. Pro nejvyšší možné zatížení 
je ovšem ideální věž v půdorysných rozměrech 
1,09 m x 1,09 m. Samotné  rámy pro podpěr-
né lešení jsou vyráběné v rozměrech 0,71 m 
x 1,09 m (v x š) a 1,50 m x 1,09 m (v x š). To 
umožňuje sestavit tři typy :

1) Věž s použitím jen delších rámů.
2) Věž s použitím jednoho krátkého rámu 

v kombinaci s delšími 
3) Věž s použitím dvou krátkých rámů v kom-

binaci s delšími.
Tato řešení umožňují dosáhnout různých vý-

šek a tudíž maximální variability. Jednotlivé 
rámy konstrukce se spojují čepy a šrouby. To 
umožňuje jednoduchou montáž na volné ploše 
a následné přesunutí jeřábem přímo na poža-
dované místo. 

Těžké podpěrné věže – Layher Heavy-du-
ty support:

V případech, kdy je požadována vyšší únos-

nost než u běžných nosných lešeňových kon-
strukcí, je možné použití podpěrných věží 
z dílů modulového lešení Layher Allround. 
Výhodou oproti jiným systémům je nízká váha 
konstrukce a tím i nižší náklady  na dopravu. 

Propojením jednotlivých nosných svislých 
sloupků lze enormně zvýšit únosnost oproti 
použití jich samotných.  Kombinací čtyř All-
round® stojek spojených klínovými spojkami 
dosáhneme extrémně vysoké hodnoty, kde ma-
ximální zatížení činí až 21,6 tun. Při spojení 
těchto 4 sloupů standardními Allround® příč-
níky o délce 1,09 m lze dosáhnout ještě mno-
hem větší únosnosti této konstrukce a to až na 
69,4 tun.

Pro takovéto zatížení je třeba kromě stan-
dardních prvků (stojky, příčníky, diagonály 
a klínové spojky) použít:
- Stavitelnou patku pro těžkou podpěru
- Spodní díl pro těžkou podpěru 
- Hlavový díl pro těžkou podpěru  
- Rektifikovatelnou hlavu pro těžkou podpě-

ru.

Lešeňové skruže Layher Allround® 
I základní prvky systému Allround® umož-

ňují vytvořit podpěrné věže a skruže. Není 
tedy vždy nutné používat jen specielní rámové 
podpěry. Díky své genialitě je Allround®  na 
stavbách takřka všeúčelový. 

Mezi zásadní výhody konstruování skruží 
patří:
- Rychlá montáž

LAVEL MB, s.r.o., Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7 Autor : Pavel Písecký
tel.: 326 723 773 Fotografie:  Archiv firmy
www.lavel.cz, e-mail: info@lavel.cz

Lešení Layher Allround® v ČR dodávané firmou LAVEL MB, s.r.o., přináší nové mož-
nosti, které uspokojí mnoho odlišných požadavků na stavbách. S tímto jednoduchým 
a geniálním systémem máte extrémní variabilitu při stavbách průmyslového lešení, 
fasádního lešení, výstupových věží, prostorových konstrukcí,  tak i podpěrných lešení 
pro skruže.

PODPĚRNÉ VĚŽE LAYHER
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- S minimem materiálu dosáhneme velké výš-
kové variability

- Ekonomicky úsporný
- Díky unikátnímu a zatím nepřekonanému 

řešení spojení prvků, kterým se Allround®  
vyznačuje si můžete být jisti naprostým bez-
pečím

V minulosti se ze systému Layher Allround® 
ostavilo již mnoho skruží. V ČR mezi ně patří 
například : Škoda Auto, výstavba D5, oprava 
mostu na D1.
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Na konci léta roku 2009 jsme byli osloveni Společností Gustava Mahlera, zda bychom 
byli schopní postavit zastřešené pódium pro slavnostní koncert.

Koncert se konal ke 
150.výročí naroze-
ní Gustava Mahlera 
7.7.2010 v Kalištích 
u Humpolce v pro-
dukci norské spo-
lečnosti NORDISK 
FILM AS. Taková 
výzva se neodmítá !!!
Gustav Mahler pro-
jevoval výjimečný 

hudební talent již od dětství. Byl vychováván 
jihlavskými hudebníky a velmi citlivě vnímal 
lidovou hudební kulturu tohoto kraje, která se 
odrážela i v jeho tvorbě. V Jihlavě žil do roku 
1875. Ve dvaceti letech nastoupil dirigentskou 
dráhu, která jej zavedla do mnoha měst, postup-
ně Lublaně, Olomouce, Prahy, 1886–1888 Lip-
ska, 1888–1891 Budapešti (tam působil jako 
umělecký ředitel), Hamburku (šéf opery) a do 
Vídně, kde byl ředitelem Státní opery. Musel 
někdy čelit antisemitským výpadům a dokon-
ce jeho jmenování ředitelem ve Vídni (1897) 
bylo podmíněno přestupem na katolickou víru, 
což učinil, neboť se necítil být ortodoxním ju-
daistou. Vídeňská opera pod jeho vedením pak 
prožívala v letech 1898–1907 dobu největšího 
rozkvětu. Od roku 1908 byl kapelníkem Met-
ropolitní opery v New Yorku a v roce 1909 též 
hudebním vedoucím newyorské Philharmonic 
Society. Nevyléčitelně nemocný se vrací 1911 
zpět do Vídně, kde 18. května téhož roku umírá ve 
věku 51 let. Tolik z historie a nyní zpět ke scéně.
První schůzka s panem ředitelem produkční 
firmy proběhla v listopadu téhož roku v Praze.
Vzájemné představení,  nástin jeho přání a na-
še návrhy možného řešení podle dosavadních 
zkušeností s podobnými projekty - scény pro 
vážnou hudbu. Zadání však přesáhlo veškerá 
očekávání. Symfonický orchestr se sborem 
cca 190 lidí, prostor pro dirigenta, sólisty, 35-
-ti členný chlapecký sbor, dráhy pro pojezdy 
TV kamer  a hlavně „zpracování“ konstrukti-
vistického vzhledu grand supportu do vzhle-
du pokud možno velice neotřelého, nejlépe 

s uměleckým nádechem a to všechno na břehu 
rybníčku v parku porostlém poměrně mohut-
nými listnatými stromy.
Oslovili jsme našeho stálého spolupracovní-
ka pana Doc. ak. arch. Vladimíra Soukenku. 
Vypracoval první návrhy (vizualizace) řešení 
portálu scény.
Korespondencí s vedením společnosti Nordisk 
TV jsme postupně dospěli ke vzájemně přija-
telnému řešení: rozměry pódia 21m rozpětí, 
hloubka 16m, výška podhledu min. 5m nad 
podlahou. Boční stěny a podhledy budou tvořit 
„akustická zrcadla“ pro odrazy zvuku na scéně 
směrem k publiku a textilní síť zadního a boč-
ního výkrytu. 
Dne 23.4.2010 proběhla  v Kalištích první 
„plenární schůze“ zástupců všech zúčastně-
ných složek:
Produkce a režie  -  Norsko
Zvuky, světla       -  ČR (šéf Maďarsko)
Kooperující ČT    -  ČR
Orchestr              -  SRN
Sbor
Chlapecký sbor
Pódium + střecha -  ČR
Koordinace -  ČR
Starosta obce Kaliště
Farář v obci Kaliště
Hotový norsko-německo-česko-maďarský ba-
bylon,  co profese, to názor na všechno, otázky 
všech na všechny týkající se všeho. 
Závěrem byl dohodnutý harmonogram postu-
pu ke kýženému cíli a poslední vizualizacepa-
na architekta  –  jediné konečné výsledky.
Po té začala korespondenční komunikace mezi 
všemi o všem – opět hrůza. Z našeho pohle-
du zvlášť, protože se sešly návrhy uspořádání 
stupňů pro účinkující ze všech stran a každé 
jiné. Vzhledem k tomu, že jsme museli část 
komponentů předvyrobit, to bylo opravdu 
„perfektní“!  zadání. Účty za telefony rostly, 
internetové spojení v permanenci.

7.6. 2010 - poslední koordinační schůzka 
v Kalištích. Při volbě konečné polohy pódia 
v terénu byla těžká volba – přední linii pódia 
založit téměř do rybníku, nebo ji umístit celou 
na břeh a za pódiem udělat něco se stromy, kte-
ré částečně zasahovaly do podlahy. Výsledek ?  
VODA !!! Dohoda, že jakékoliv požadavky na 
změny po 7.6. nebudou akceptovány. Asi tak 
za týden se změny opět objevily. Už bylo téměř 
vše vyrobeno, projekt zpracovaný.VYHRÁLI 
JSME, změny nebyly. Hurá až do zahájení 
montáže.
 Montáž začala 28.6. dopoledne. 29.6. přijeli 
pánové z Norska a průběžně se diskutovalo, 
jak to bude, nešlo-li by tamto či ono udělat 
„trošku“ jinak. Postupně přijížděli šéfové or-
chestru, sboru, televizní štáby Nordisk TV, ČT, 
osvětlovač z Maďarska. Vše směřovalo k to-
mu, že by celá stavba měla být superperfekt-
ní po všech stránkách. Některé požadavky už 
byly z časových důvodů za hranicí možností. 
Následovaly velké improvizační šarády. A tak 
se stupně již potažené kobercem přesunovaly 
podle velikosti některých účinkujících – někte-
ří „čněli“, někteří se „ztráceli“. Znamenalo to 
koberce strhat, přemístit stupně a vše zase pěk-
ně „okobercovat“. Tak podobně se provedlo 
něco dalších úprav (dráhy pro pojízdné kamery  
atd.)  Nervozita na všech stranách, vše probí-
halo v napětí, ale v maximálně korektních dis-
kusích a výměnách názorů. 
 Generální zkouška 6.7. dopadla dobře i co se 
týkalo počasí, těsně před ní se přehnala přes 
Kaliště docela slušná bouřka. Konstrukce vydr-
žela jak vítr, tak déšť bez defektů a bez louží na 
scéně. Všichni účastníci akce jásali a chválili, 
jak to všechno klape a sedí. Tato radost pouze 
zastírala obavy z počasí příští den ostrého pří-
mého přenosu do několika evropských zemí.
Počasí přálo, koncert by vynikající. Všeobecná 
radost, plácání po zádech, a hlavně maximální 
radost, poděkování a uznání od norských ma-
nažerů Nordisk TV.
 Z čeho a jak?
Pódium bylo naší konstrukce i výroby, jehož 
počátky se táhnou od návštěvy Jana Pavla II. 
roku 1997.
Ocelová „skládačka“ příhradových vazníčků 
a samostatných sloupků a to bez jediného šrou-
bu. Podlahu samotnou tvoří vodovzdorné dře-
věné desky. Plocha pódia byla cca 350m2.Tím 
se vyčerpalo prakticky vše, co jsme měli na 
skladě. Založení pódia na břehu rybníka a ně-
které i až ve vodě – opravdu lahůdka – břeh 
mělký a pod vodou zrovna tak. Roznášecí des-
ky pod sloupky problém vyřešily a někteří pra-
covníci si při tom i konečně umyli nohy. Takto 

Zastřešené pódium pro Gustava Mahlera

ALFEKO s.r.o., Koželužská 1026, Třebíč Autor : Ing. František Zvěřina
tel.: 568 839 238; fax: 568 839 230 Fotografie :  Archiv firmy
www.alfeko.cz, e-mail: obchod@alfeko.cz
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byla vybudovaná celá plocha v jedné výškové 
úrovni. Stupně pro účinkující byly vyrobeny 
velmi jednoduché ocelové rámové „stoly“ do 
kterých se zespodu nasouvaly nohy potřeb-
né výšky. Z pohledových stran a byly stupně 
„obaleny“ černým kobercem. Stejný koberec 
tvořil jak povrch stupňů účinkujících, tak celou 
viditelnou základní plochu. Pódium se začalo 
montovat až po montáži základní nosné kon-

strukce střechy a napnutí plachty.
Základ celé konstrukce byl „klasický“ grand 
support ze slitin hliníku naší vlastní výroby 
– několik prvků jsme museli ještě pro tuto akci 
vyrobit – dva sloupy a prakticky všechny prv-
ky konstrukce samotné střechy. Do oblouku 
skružené lešeňové trubky různých poloměrů,  
protože oblouková střecha měla spád od por-
tálu dozadu. I lešeňové rovné trubky se řezaly 
na přesné délky, aby nikde nepřesahovaly víc, 
než bylo nezbytně nutné. Střecha nad grand 
supportem byla montována lešenářským způ-
sobem s některými „vychytávkami“ – např. 
některé konstrukční nenosné spoje byly prove-
deny stahovacími páskami tzv. „bindry“. 
Plachta byla ušitá přímo na míru této scény 
z tzv. „kašírky“.
Založení předních sloupů bylo taky trochu 
dobrodružné – na měkkém terénu blízko břehu 
rybníka. Bylo to o to složitější, protože před 
založené sloupy bylo třeba vyvěsit předsaze-
né sloupy pro montáž parádního portálu. Ten 

byl vyrobený z dřevěných hranolů upevněných 
k vyvěšeným sloupům a čelnímu vodorovného 
nosníku. Na hranoly se upevnily desky OSB 
polepené samolepící zrcadlovou fólií.  
Specialitou byly svislé a pod konstrukcí pod-
věšené překližkové podél  svislé osy prohnuté 
panely, tzv. „akustická zrcadla“, která výrazně 
zvyšují slyšitelnost hudby v publiku. To sedělo 
na protějším břehu rybníka. Pro instalaci těch-
to  panelů  jsme konstruovali speciální úchyty 
a výztuhy, které zajišťují požadovaný tvar pa-

nelů a hlavně jejich stabilitu při větru. S těmito 
panely jsme měli již několikaleté zkušenosti 
při stavbě filharmonických scén menších roz-
měrů, takže žádný velký problém.
A finále montáže?  Zavěšení bočních a zadní-
ho výkrytu z černé sítě, zavěšení čelního krytu 
pódia a „začernění“ dřeva portálu z pohledu 
hudebníků.
Výsledek celého snažení posuďte sami.
Design scény: Doc. ak. arch. Vladimír Souken-
ka
Konstrukce scény:     ALFEKO s.r.o. Třebíč
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Vážení kolegové, jak jsme Vás již informovali v čísle 3/2010 tohoto časopisu, je v sou-
časné době na trhu v ČR nově k dispozici efektivní metoda zabezpečení lešení proti 
krádeži. 

Skutečností je, že lešení se ze staveb ztrácí jak 
v průběhu stavby, tak během manipulace na 
staveništi. Pro snadné rozpoznání svého lešení 
si firmy jednotlivé díly značily doposud barev-
ně.  V případě krádeže však barevné označení 
není právním důkazem pro prokázání vlastnic-
tví lešení. Vzhledem k nárůstu počtu krádeží 
lešení, a tento trend se  s pokračováním krize 
bude ještě zvyšovat, se některé firmy snaží při-
jít s nejrůznějšími metodami, jak tomuto jevu 
zabránit. Jednou z těchto účinných metod může 
být viditelné označení komponentů vyražením 
určitých identifikačních znaků na jednotlivé
díly. Tento způsob značení sice funguje při 
prokazování vlastnictví, avšak vyražené úda-
je mohou být poměrně snadno vybroušením 
odstraněny. Navíc se jedná o metodu poměrně 
nákladnou, pracnou a časově zdlouhavou. Ten-
to způsob není také dosud dořešen s pojišťov-
nami, resp. s policií a není stanoven jako 100% 
prokazatelný.
 Jak jsme již informovali, firma Drawbridge
s.r.o. přichází s novou metodou značení leše-
ní a dalších stavebních prvků, strojů, zařízení, 
atd. Tento způsob značení využívá systému 
KRIMISTOP, který vlastnictví označených 
komponentů jednoznačně prokazuje i v přípa-
dě, že by lešení bylo třeba následně natřeno 
jinou barvou. Díky speciálnímu a unikátní-
mu kódu je zajištěno  jednoznačné prokázání 
vlastnictví. Z tohoto důvodu je také Česká po-
jišťovna a.s. připravena takto označené lešení 
na stavbě pojišťovat.
O co se tedy jedná?
Na vybrané díly stavebního lešení jsou nástři-
kem, či nátěrem naneseny mikrotečky obsahu-
jící logo KRIMISTOP, kód vlastníka a unikátní 
číslo, které je nezaměnitelné. Mikrotečky jsou 
kovové o velikosti cca 0,5 mm a nejsou pou-
hým okem viditelné. Na jeden díl  lešení jich 
je nanesen větší počet na různá místa.  Další 

nespornou výhodou je, že UV lampou je ozna-
čení dílu systémem KRIMISTOP zjistitelné 
i v případě následného nátěru. Mikrotečky 
jsou umísťovány nejen na snadno přístupných 
místech, ale také uvnitř trubek. Po označení 
lešení mikrotečkami je seznam dílů zanesen 
do centrálního registru, do kterého má přístup 
nejen každý majitel registrovaného předmětu, 
ale rovněž policie ČR i zemí EU a příslušná 
pojišťovna.
Tím je jednoznačně určen majitel lešení a za-
znamenán i datum označení. Pokud dojde 
k prodeji lešení, musí být tato skutečnost za-
evidována do centrálního registru, včetně no-
vého majitele. 
V případě ztráty části lešení označeného sys-
témem KRIMISTOP je ztráta dílů vyznačena 
v registru.  Pro pojišťovnu, policii i soudy je 
označení KRIMISTOP postačují pro jedno-
značné prokázání vlastnictví. Česká pojišťovna 
a.s., jako první pojišťovna v ČR, akceptovala 
pojištění takto označeného lešení i na stav-
bách s tím, že u pojistek jsou potom uvedeny 
příslušné kódy mikroteček. Očekáváme, že se 
tento způsob pojištění objeví i v nabídce ostat-
ních významných pojišťoven. Přítomnost mik-
roteček je ověřitelná pomocí UV lampy a kód 
je z mikrotečky následně přečten malým ka-
pesním mikroskopem. V ČR jsou UV lampou 
a mikroskopem vybaveny i hlídky policie a 2x 
do roka se provádí jejich odborné proškolení 

na používanou metodu. Dále je možno použít 
i speciálního mikroskopu s USB vstupem do 
počítače, pomocí kterého mikrotečky na díl-
ci nafotíme a uložíme do počítače za účelem 
dalšího využití. Účelové odstranění všech mi-
kroteček z označeného lešení je prakticky ne-
možné; vyžadovalo by enormní časovou zátěž 
a vybavení na detekci samotných mikroteček.   
Pro Vaši informaci doplňujeme, že téměř shod-
ný způsob značení lešení je po několik před-
chozích let naprosto běžný v Skandinávii. Od 
jeho zavedení krádeže lešení výrazně  pokles-
ly.
 V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností 
se na nás můžete kdykoliv obrátit a my vám 
je rádi zodpovíme. Samozřejmě vám můžeme 
funkčnost a aplikaci systému KRIMISTOP ná-
zorně předvést.

Jak ochránit lešení na stavbě před krádeží?
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