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ÚVOD
Tématem této bakalářské práce je pracovní lešení. Téma jsem si vybral s cílem
přiblížit danou problematiku širší veřejnosti a upozornit na pochybení při jejich
používání. Základním důvodem, proč jsem si téma zvolil, byl vlastní zájem o bližší
porozumění a prohloubení znalostí v této oblasti pozemního stavitelství. V této práci
jsem se zaměřil na historii lešení, jelikož postupný vývoj lešení je klíčovým faktorem
toho, jakou podobu má používané lešení v současnosti. Hlavním cílem práce je
představení nejpoužívanějších systému pracovních lešení v dnešní době a poukázání na
časté chyby, které jsou spojeny s jejich používáním. Při nedodržení správného postupu
při stavbě konstrukce pracovního lešení a jeho využívání mohou nastat fatální následky,
které mohou ohrozit lidské životy. Dalším cílem je také představit správný návrh
kotvení fasádního lešení, které je nezbytné pro bezpečný pohyb pracovníků, včetně
dodržení základních bezpečnostních opatření při práci.
Bakalářská práce je koncipovaná jako teoretickopraktická. V první kapitole
teoretické části jsem se zaměřil na historii lešení, kde jsem popsal vývoj a přechod od
dřevěného lešení po lešení ocelová. Druhá kapitola je věnována normám a terminologii
s nimi spojenými, které jsou pro pracovní lešení nezbytné. Třetí kapitola popisuje
technické požadavky, které jsou výrobci nuceni dodržet. Čtvrtá kapitola shrnuje
používané systémy lešení a podrobně je popisuje. Další důležitou kapitolou je
bezpečnost, která je nedílnou součástí při používání pracovních lešení v provozech.
V praktické části se věnuji správnému provedení návrhu kotvení fasádního
pracovního lešení. Zvolený postup návrhu byl zvolen z důvodu využití v praxi. Tento
návrh je popsán na skutečném příkladu použití fasádního lešení od firmy Lahyer.
Kotvení je navrženo bez vlastního statického výpočtu. Pro správné provedení kotvení je
použita příručka výrobce, kterou lze pro tento typ lešení využít. Poslední část je
zaměřena na chyby při provádění, které při montáži pracovních lešení vznikají. Tyto
chyby vznikají především při neodborné montáži konstrukce lešení.
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1

HISTORIE

Již v dobách starověkého Egypta museli tehdejší stavitelé řešit problematiku
provádění staveb. Z této doby také pocházejí nejdéle zachovalé zmínky o aplikování
systému dřevěného lešení. Tyto zprávy jsou dohledatelné na nástěnných malbách, na
kterých je vidět, jak stavitelé využili znalostí a vytvořili první jednoduchou konstrukci
lešení. Zrod této dočasné konstrukce pochází někdy z roku 1450 př. n. l. Na malbách je
vyobrazen způsob vzniku této dočasné konstrukce – lešení. Bylo vytvořeno z dřevěných
sloupů propojené provazy. [1]

Obr. 1 Nástěnná malba - provazové lešení [1]
Obr.1 Nástěnná malba – provazové lešení [1]

1.1 DŘEVĚNÉ LEŠENÍ
Při výstavbě objektů bylo těchto principů lešení využíváno i v evropských
zemích. Detailnější informace ovšem existují až z počátku 20. století. Předpis vydaný
roku 1907, dle kterého je dřevo uvažováno jako jediný stavební materiál. V tomto
předpise dohledáme výčet uvažovaných druhů lešení, požadavky na provedení lešení,
nutnou pravidelnou kontrolu a v neposlední řadě také, kdo daná lešení staví. [1]
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1.1.1 Kozové lešení
Nejčastěji používána pro malé stavby. Nosným prvkem je lešeňová koza. Přes
lešeňovou kozu se položí konstrukce podlahy, nejčastěji fošna. Kozové lešení lze
postavit tam, kde je stabilní a pevný podklad. Pokud byla vzdálenost mezi kozami do 2
metrů, fošny se pokládali rovnoběžně se stavbou. Pokud byla vzdálenost koz
větší,používali se podélníky a příčníky a fošna se až poté uložila podélně. Výška kozy
byla až 4 metry, a pokud bylo zapotřebí vyššího lešení, postavila se další řada na
stabilní fošny, a to až do výšky 6 metrů. [1]

Obr. 2 - Jednopatrové kozové lešení [17]

Obr. 3 – Dvoupatrové kozové lešení [17]

1.1.2 Štenýřové lešení
Využívalo se při stavbě větších objektů. Štenýře byly polohraněné. Než se
začalo stavět, tak se štenýře zapustily do země, obvykle 1 – 1,5 metru. Do štenýře se
pomocí tesařských skob upevnily patrové sloupy. Na sloupy se připevňovaly podélníky
nebo příčníky, dle umístění sloupů. Vzdálenost mezi pracovními podlahami byla
většinou dle výšky podlahy v objektu. Veškeré spoje byly pouze tesařskými skobami,
provazy nebo hřebíky. Tuhost v podélném směru byla provedena pomocí úhlopříčného
ztužení z prken. Tuhost v kolmém směru pomocí sklonu štenýřů k objektu, popřípadě se
ukotvilo pomocí šikmých fošen k objektu a stropnici. [1]
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Štenýř
Ztužidlo v podélném
směru
Vzpěra

Obr. 4 – Štenýřové lešení [17]
1.1.3 Vysunuté lešení
Nejčastěji používané k drobným opravám budov. Nosná konstrukce, nejčastěji
trámy se protáhly dírami v obvodové zdi a na koncích se podepřely vzpěrami. Na takto
postavené konstrukci se dalo dále postavit lešení kozové nebo sloupkové. [1]

1. Zábradlí, 2. Vzpěra, 3. Pomocné kozové lešení, 4. Kotvení pro pomocné lešení, 5. Kotvení do stropu, 6.
Zarážka, 7. Podlaha z fošen, 8. Vysunutý trám, 9. Upevnění trámu, 10. Dřevěné klíny, 11. Kleštiny,
12. Vzpěra, 13. Kotevní sloup, 14. Kotevní vzpěra

Obr. 5 – Vysunuté lešení [17]
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1.1.4 Žebříkové lešení
Používalo se pro malé zatížení a jednoduché práce. Nosnou konstrukcí jsou
žebříky, které lze nastavit. Žebřík je položen na fošně a shora přikotven na vysunuté
trámy. Na nosnou konstrukci byly položeny fošny. V podélném směru ztuženo pomocí
prken, spojení pomocí svorníku nebo provazů – kvůli zabránění poškození žebříků. [1]

Obr. 6 – Žebříkové lešení [17]
1.1.5 Pojízdné lešení
Dle dochované zmínky z roku 1914 bylo k opravě chodby Wilsonova nádraží
v Praze použito pojízdné lešení. Pojezd fungoval na principu položených dřevěných
válcích na fošnách.Masivní využívání dřevěného lešení směřovalo k tomu, že na konci
první světové války dochází k technickému vylepšování. Trend vylepšování vyvrcholil
v 50. letech 20. století, kdy byl vydán soubor lešenářských norem. Norma ČSN 73 8101
byla rozšířena. Normy ČSN 73 81xx byly více zaměřené a dle posledního dvojčíslí se
dřevěná lešení dělila takto [1]:
•

10 – štenýřová a sloupová lešení

•

11 – žebřinová lešení

•

12 – žebříková lešení

•

13 – kozové a sloupkové lešení

•

14 – vysunutá lešení
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1.2

OCELOVÁ LEŠENÍ
První použití ocelového lešení je zaznamenáno z Anglie v období 20. – 30. let

20. století. V této době byl již v Anglii vyspělý ocelárenský průmysl a zároveň malé
zásoby dřeva daly důvod ke vzniku prvního ocelového lešení. Taktéž vznikl systém
efektivního spojování pomocí spojek, a na tyto spojky bylo vydáno přes 30 patentů.
Trend lešení z ocele se dále rozšířil i do ostatních zemí Evropy a také do USA. [1]
Použití ocelového lešení je u nás zaznamenáno v období před 2 s. v.
k rekonstrukci kostela v Jablonci nad Nisou. Další zmínka pochází z roku 1938, kdy
bylo také použito trubkové lešení, které sloužilo jako padáková věž. K sestavení těchto
lešení byly použity italské spojky systému Innocenti. [1]

Obr.7 – Spojky systému Innocenti [1]
Po skončení 2 s. v. v roce 1948 firma Dr. Sedlák použila poprvé materiál na
stavbu pracovního fasádního lešení ze zdejší výroby. Lešení bylo použito k opravě
fasády domu na Lobkovicově náměstí na Praze 12. Další významnou stavbou
trubkového pracovního lešení byl projekt ředitelství Československé pošty na Žižkově.
Zde se uskutečnily první zatěžkávací zkoušky, u kterých bylo zastoupeno ministerstvo
techniky a odborníci z Kloknerova ústavu. Výsledky těchto zkoušek sloužily jako
podklady k vydání vyhlášky ministerstva techniky – používání trubkového lešení při
pozemních stavbách. [1]
Kvalita vyráběného trubkového lešení vedla k velmi vysokému využívání, které
nemělo ve světě obdobu. Přibližně se v této době ročně spotřebovalo k výrobě lešení asi
30 tisíc tun oceli, což odpovídalo přibližně 5 tisícům sad. Mohutné používání
trubkového lešení naprosto odstranilo dřevěná lešení, a zároveň nedovolila dalšímu
rozvoji např. dílcových lešení. [1]
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Z důvodu technicko-ekonomických byla pozastavena výroba několika druhů
spojek. Od roku 1951 se vyráběly pouze 2 druhy spojek – upínací a nastavovací spojky
TRUSTA a klínová upínací spojka HURYCH. Výroba klínové spojky byla později
téhož roku stopnuta a dále se směly vyrábět jen náhradní díly. Od tohoto okamžiku se u
nás vyráběly pouze spojky typu TRUSTA. [1]

Obr. 8 – Upínací a nastavovací spojka TRUSTA [1]

Obr. 9 – Klínová upínací spojka HURYCH [1]
Směrnice SÚP o hospodaření válcovaným materiálem, která byla vydána v září
roku 1952, zakazovala využívat pro výrobu trubkových lešení trubky bezešvé.
Zavedením této směrnice se zastavila výroba trubkových lešení až do doby, kdy
v červnu 1953 ministerstvo stavebního průmyslu dovolilo použití svařovaných trubek
z oceli 11 343 s pevností 34-42 kg/mm2 a minimální mezí průtažnosti 19 kg/mm2. [1]
Od roku 1960 začala platit norma ČSN 73 8117 Lešení trubkové. Tato norma
byla souhrnným technickým předpisem pro tento druh lešení se spojkami TRUSTA.
Stěžejní části normy byly III. Technické požadavky a IV. Montáž a demontáž. V této
normě byly také uvedeny přesné konstrukce řadových lešení lehkých a těžkých, přičemž
pro tyto případy nebyl vyžadován statický výpočet. Dále norma určovala zatížení u
prostorových lešení a zároveň u těchto typů vyžadovala statický výpočet. [1]
•

Lehká lešení – zatížení 150 kg/m2

•

Těžká lešení – zatížení 300 kg/m2
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V normě je také kapitola, která se zabývá montáží a demontáží lešení. Již v době,
kdy byla norma vydána, byla tato kapitola zpracována na tak dobré úrovni, že
s mírnými změnami platí dodnes. [1]
V roce 1965 v „systému lešení TRUSTA“ nastává vlivem změny výrobní
technologie zmenšení jmenovité tloušťky stěny trubky z 3,5 mm na 3,25 mm. Tato
změna vede ke snížení únosnosti spojek o polovinu. Vlivem této na první pohled
nepatrné změny tloušťky vznikají v křížových spojích významné deformace. Následně
v tomto roce byly spojky TRUSTA nahrazeny spojkami STK. Nejprve spojku TRUSTA
nahradila spojka STK I (materiál 11 600), tu následně nahradila „ekonomicky
výhodnější“ spojka STK II (materiál 11 523). Bohužel spojka STK II vyráběna
z materiálu 11 523 naprosto nevyhověla a nesplňovala svou funkci, např. velká tažnost
ocele, náročnost výroby, trvalé deformace apod. Proto došlo k dalšímu vývoji a byla
vyrobena spojka STK III opět z materiálu 11 600, která již měla správný efekt. [1]

Obr. 10 – Vývoj spojek [4]
Již od roku 1968 díky politické uvolněnosti probíhali jednání a pokusy o výrobu
modernějšího lešení u nás. Důvodem byl vznik problémů při používání trubkových
lešení. Bohužel po listopadu 1968 tato jednání dále nepokračovala. První úspěch o
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získání licence slavily Rudné doly Příbram, které jednaly se švédskou firmou. V květnu
1969 se zde začalo vyrábět dílcové modulové lešení HAKI. Toto bylo jediné dílcové
fasádní lešení, které se u nás vyrábělo a používalo až do 90. let 20. století. [4]
N. p. Stavokonstrukce Praha v roce 1968 vytvořily rámové lešení VLAKO, které
v té době bylo unikátní a ani dnes není úplně zastaralé. Dokonce některé prvky, které
toto lešení mělo, představují dnešní zahraniční výrobci jako novinku. Jednalo se
zejména o vodorovné rámy, které byly roztažitelné do délky, dále např. teleskopická
zábradlí a úhlopříčná ztužidla apod. Otázkou však je, z jakého důvodu se toto lešení
nedostalo do masivní výroby, a to především i kvůli faktu, že zdárně prošlo zkouškami
v TZÚS Praha. [4]

Obr. 11 – Rámové lešení VLAKO [4]
Soubor čs. Norem lešení byl v roce 1978 rozšířen o novou normu ČSN 73 8102
„Pojízdná a volně stojící lešení“. Vlivem praktických zkoušek, které byly provedeny na
půjčených konstrukcích lešení HAKI, MADEJ a INSTANT vznikla velmi kvalitní
norma, která byla sice obsáhlejší, ale v praxi byla nedocenitelná. [4]
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2 NORMY A TERMINOLOGIE
„Konstrukce každého lešení musí být navržena tak, aby tvořila prostorově tuhý
celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení a proti
posunutí.“ [2]
Pokud navrhujeme konstrukci lešení, je třeba dodržet požadavky na funkční,
pracovní, statickou a komunální bezpečnost. Dále je také třeba zohlednit bezpečnost při
provádění montáže, demontáže či přemístění. Aby byli dodrženy všechny tyto
předpoklady, je důležité, aby každá konstrukce lešení měla svoji technickou
dokumentaci, která bude svým zpracováním dosahovat rozsahu a hloubky pro
spolehlivé dodržení vlastností po stránce statické, funkční a pracovní bezpečnosti. Dále
pak, aby konstrukce splňovala bezpečné provedení, používání, popřípadě údržbu.
Dočasná stavební konstrukce – dle ČSN EN 12 811, je taková konstrukce, která
není součástí stavby. Využívá se pro stavbu, údržbu či demolici. Konstrukci lze využít i
pro přístup do výšky, ochranu osob, nebo zařízení.
Fasádní dílcová lešení – dle ČSN EN 12 810, část 1. Požadavky na výrobky a část
2. Zvláštní postupy při navrhování konstrukce
Lešení – je dle ČSN 73 8101 je prozatímní stavební konstrukce, která slouží
k bezpečnému provedení stavební, montážní, popřípadě jiné práce.
Pracovní lešení – upravuje ho norma ČSN 73 8101, je to konstrukce lešení, která je
vybavena podlahami, které slouží k bezpečnému provedení prací ve výšce. Dle normy
ČSN EN 128111-1 musí tato konstrukce poskytnout bezpečné pracovní místo pro
budování, údržbu, opravy nebo bourání staveb a dalších objektů, včetně nezbytného
přístupu.
Lešeňový systém – dle ČSN EN 12810-1, je to sestava složena ze vzájemně
spojitelných dílců, obvykle navržených pro lešeňový systém. Dílce mají ověřené typové
provedení a návod k výrobku.
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Systémová sestava – sestava lešeňového systému tvořící kompletní lešení nebo jeho
reprezentativní část
Typové provedení – stanovený rozsah systémové sestavy pro účely konstrukčního
návrhu a posouzení
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3

TECHNICKÉ POŽADAVKY

3.1 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ K VÝROBĚ LEŠENÍ
Jak bylo uvedeno v první kapitole, dřevěné lešení se používalo dříve. V dnešní době
převládá lešení ocelové, nebo ze slitin hliníku, dřevěné lešení jen výjimečně. Použití
daného materiálu pro konstrukci lešení závisí na mechanických vlastnostech, zatížení,
hmotnosti apod.
3.1.1 Ocelové lešení
Norma ČSN EN 39 určuje nároky na trubky, které jsou vyrobeny z nelegované
oceli, používané na pracovní a podpěrná lešení. Toto lešení je postaveno z trubek a
spojek dle ČSN EN 74. V normě jsou uvedeny požadavky na označení a na povrchovou
úpravu. Pozdější aktualizace normy má za následek změny určitých materiálových
požadavků, je zrušena nutnost zkoušky povrchové úpravy. Popis trubek dle normy [3]:
•

Jmenovitý vnější průměr 48,3 mm

•

Jmenovitá tloušťka stěny 3,2 mm, respektive 4,0 mm dle typu

•

Povrchová úprava – zinkování ponorem

•

Vyrobeny z nelegované oceli

Příklady označení trubek jsou uvedeny níže. Označení je provedeno pomocné ražení
do hloubky min. 0,2 mm.
•

EN 39 – S235J0H (dle ČSN EN 10 027-1)
o EN xx – číslo evropské normy
o S – konstrukční ocel
o 235 – charakteristická hodnota meze kluzu oceli ReH
o J0 – vrubová houževnatost
o H – označení pro duté profily

•

EN 39 – 1.0114 (dle ČSN EN 10 027-2)

•

EN 39 – název výrobce – typ
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3.1.2 Lešení s hliníkových slitin
Dle ČSN EN 74-1 musejí mít trubky pro použití na konstrukci lešení průměr 48,3
mm a minimální tl. stěny 4,00 mm. Lešení z hliníkových slitin nejčastěji používáme
tam, kde je kladen důraz na nízkou hmotnost (pro lepší manipulaci) nebo v konkrétních
požadavcích (např. v čistých provozech). [3]
3.1.3 Dřevěné lešení
Pro svoji nestálost a obtížnou kontrolu se dřevo v dnešní době na celé lešení používá
jen zřídka. Spíše se dnes využívá jako lešeňové podlahy, popř. jednoduchých konstrukcí
lešení (kozové lešení). Pro dřevěné podlahy můžeme použít jak jehličnatých, tak i
listnatých dřevin. Tyto dřeviny jsou tříděny dle odpovídajících norem.
Nosná konstrukce dřevěného lešení je postavena z dřevin třídy C30 nebo C24. Na
ostatní součásti lešení můžeme použít dřevin nižších tříd. (např. C16). Montáž lešení
musí být provedena tak, aby prvky namáhané ohybem v místě tahových napětí byly bez
vad. Dříve se na hlavní nosnou konstrukci nesmělo používat borovicového dřeva, to ale
bylo zrušeno a dnes se již využít smí, ale musí být provedena pečlivá vizuální prohlídka
vad. [3]

3.2 KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTI LEŠENÍ
Mezi konstrukční součásti lešení patří lešeňové prvky, jako jsou například trubky,
hranoly, fošny a prkna. Další konstrukční součástí jsou lešeňové dílce skládací nebo
pevné, a ty dále rozdělujeme na tyčové, rovinné a prostorové. Následují spojovací
součásti, lana a bezpečnostní sítě.
V první řadě je důležité používat konstrukční součásti lešení, které jsou odborně
navržené, pravidelně kontrolované a udržované. Ostatní konstrukční součásti, kam
spadají všechny výše vyjmenované, musí výrobci označit stálým označením, z čehož
bude zřejmý výrobce, datum výroby, či jiný podstatný údaj. Při zhotovování konstrukce
lešení je nutné používat pouze spojovací prvky, u kterých je zaručené, že přenesou
zatížení a zajistí požadovanou bezpečnost spoje. Je tedy důležité, aby se používaly
především spojovací součásti, které jsou normalizované, popřípadě lze využít jiných
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součástí, ale pouze v případě, že budou jejich vlastnosti přezkoumány. (zkouškami,
výpočtem apod.) [4]
3.2.1 Ocelová lana a textilní lana
Využití ocelových lan na konstrukce lešení bývá zřídkakdy. Ocelová lana jsou
využívána hlavně na součásti lešení, které nebývají příliš zatěžované, jako je například
úhlopříčné ztužidlo, nebo kotvení do základu. Výjimkou bývá využití jako hlavní nosné
prvky. V tomto případě bychom hovořili o lešení zavěšeném na ocelových lanech,
pomocné konstrukce, nebo konstrukce, které obsahují lanová táhla. Lešenářské normy
nepopisují požadavky na ocelová lana, ale při využívání lan je nezbytné splňovat určité
zásady. [4]
„Ocelová lana se smějí používat pouze taková, jejichž vlastnosti jsou doloženy
osvědčením výrobce. Opatří se štítkem s evidenčním číslem, označením druhu a nosnosti
lana (kromě případů, kdy je lano inventární součástí lešení a jeho vlastnosti jsou
uvedeny v technických podmínkách, technické normě, nebo odborných technických
podkladech).“ [4]
Zásadní je, aby tyto ocelová lana byla využívána jen pro účely, ke kterým jsou
vyrobené. Ve venkovním a agresivním prostředí musejí mít lana povrchovou úpravu.
(např. pozinkované). Ocelové lano se vyřádí v případě, že je:
•

napadeno korozí

•

výrazně zúžené

•

vystouplé, propadlé či jinak deformované

Dále je třeba se vyhnout ostrým ohybům a dodržet poloměr ohybu lana v zakončení.
Ten by měl být minimálně 2,5 násobkem jmenovitého průměru lana.
Textilní lana se v České republice jako nosná nevyužívají. V jiných státech se
můžeme s použitím textilních lan setkat, ale jen v případě lehkého zavěšeného lešení.
Celkově se textilní lana kvůli možnosti vzniku rizika nedoporučují.
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3.2.2 Ochrana a hmotnost součástí lešení
S ohledem na bezpečnost a zároveň hospodárnost je nezbytná ochrana součástí
lešení. Zde je důležité chránit lešení proti korozi, hnilobě nebo jiným jevům, a to
převážně v prostředí, které není chráněné, nebo se jedná o prostředí, které je agresivní.
V normě ČSN EN 12811-2 jsou uvedeny nároky na ochranu součástí lešení (proti
korozi apod.). Při realizaci ochrany konstrukčních součástí je nezbytné, aby mechanické
vlastnosti a výpočtové charakteristiky při jejich změně byly znovu přezkoumány.
Ochrana dřevěných součástí musí být provedena tak, aby nezabraňovala optické
kontrole vad. Dalším nezbytným faktorem je hmotnost, a to především aby byla
zachována bezpečnost při manipulaci. Jedná se především jak o riziko pádu lešenářů,
tak i o bezpečnost při pádu součástí lešení. [4]

3.3 TECHNICKÉ

POŽADAVKY

A

ZABEZPEČENÍ

PRACOVNÍHO LEŠENÍ
Dle normy ČSN EN 12811-1 musí být šířka podlahy minimálně 800 mm,
v ojedinělých případech 600 mm. Dále je třeba zajistit, aby volná mezera mezi
nechráněným okrajem a lícem objektu nebyla větší než 250 mm, pokud je zapotřebí mít
větší mezeru je třeba zajistit ochranu osob proti pádu – např. pomocí zábradlí. Pokud je
lešení v místě, kde je zapotřebí zajistit podchod pro chodce, musí být tato podchozí
výška minimálně. [4]

Obr. 12 – Maximální vzdálenost od líce objektu [4]
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Šířka w je celková šířka pracovní plochy zahrnující tloušťku zarážky u podlahy až do
30 mm. Je stanoveno sedm tříd rozdělených podle šířky od 0,6 m do 2,4 m.
Světlá vzdálenost c mezi sloupky musí být nejméně 600 mm; volná průchozí šířka b musí
být větší z hodnot 500 mm nebo (c-250) mm
Světlá výška h3 mezi pracovními plochami musí být nejméně 1,90 m.
Světlá výška h1a mezi pracovní plochou a příčníkem a výška h1b mezi pracovní plochou
a kotevním dílcem je pro třídu H1 min. 1,75 m, pro třídu H2 min. 1,90 m.
Minimální výška v úrovni ramen h2 je pro třídu H1 = 1,60 m, pro třídu H2= 1,75 m
Světlá šířka v oblasti hlavy p musí být větší z hodnot 300 mm nebo (c-450) mm
Obr. 13 - Požadavky na podchozí výšku [4]
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4

SYSTÉMY LEŠENÍ

4.1 TRUBKOVÁ LEŠENÍ
Jak bylo již uvedeno v kapitole 1.2 trubkové lešení je nejdéle používaným
pracovním lešením, které prošlo dlouhým vývojem, ale zároveň najde uplatnění i
v dnešní době. Trubkové lešení je složeno z trubek a spojovacích částí. Velkou výhodou
tohoto systému je velké množství možností sestavení díky tomu, že lze trubky zkracovat
a zároveň existuje jen nízký počet prvků. Nevýhodou tohoto druhu lešení je problém
s povrchovou stálostí (možnost koroze) a poměrně nízká únosnost spoje. Při montáži se
může jednoduše projevit nízká kvalifikovanost pracovníků a může dojít k chybám, s tím
souvisí komplikovanost při montáži. [4]
Naopak pokud použijeme lešení s objímkovými spojkami dosáhneme tím vyšší
únosnosti spoje a zároveň je tento typ spojení trvanlivější z hlediska povrchové úpravy.
Bohužel i u tohoto typu spojek se projeví vyšší náročnost při montáži. [4]

Obr. 14 – Příklad provedení trubkového lešení
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4.1.1 Důležité pojmy
•

Trubkové lešení – pracovní lešení složené z trubek a spojek

•

Pole lešení – prostor, který je v příčném i podélném směru ohraničený
dvojicí nosných trubek

•

Patro lešení – prostor, který je vertikálně určen dvojicí podlah, přízemí se
nepokládá za patro

•

Prostorové lešení – pracovní lešení, které má v příčném i podélném směru 3
a více polí

4.1.2 Prvky trubkového lešení
Trubkové lešení se skládá především z prvků, které jsou uvedeny níže. Tyto prvky
splňují

požadavky dle platných

norem

ČSN viz

kapitola 2

NORMY

–

TERMINOLOGIE. V normě je uvedeno zatížení, které musí tyto prvky přenést apod.
4.1.2.1 Trubky
Standardizované ocelové trubky, které mají vnější průměr 48,3 mm a tloušťku stěny
3,2 - 4,0 mm. Hmotnost trubky je cca 3,56 kg/bm. Délka trubek je v řadě 0,5; 1,5; 2; 3;
4 a 6m. Výroba trubek se provádí svařováním z pásků (spirála), popřípadě podélným
svařováním. Odchylka je 3 mm/1m, nebo 0,002 L (rozpon). Z trubek se staví hlavní
nosná konstrukce, dále slouží k prostorovému ztužení, popřípadě jako zábradlí. [4]
4.1.2.2 Upínací a nastavovací spojky
Spojky slouží ke spojení křižujících se trubek (upínací hákové spojky) a ke spojení
souosých trubek (nastavovací spojky). Spojek existuje velké množství, a to především
z hlediska konstrukčního provedení jednotlivých spojek. Níže jsou uvedeny jednotlivé
spojky. Při montáži je třeba dbát na správnou polohu upínací hákové spojky, aby byla
zajištěna správná únosnost spojení. Konstrukčně musejí spojky vyhovovat normám
ČSN 73 8107 a ČSN EN 74-1. [4]
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Upínací spojky
•

Hákové, tzv. „žabky“ – Obr. 15

•

Objímkové pevné – Obr. 17

•

Objímkové otočné – Obr. 18

Nastavovací spojky
•

Segmentové – Obr. 19

•

Objímkové – Obr. 20

Upínací spojky

Obr. 15 – Háková upínací spojka [10]

Obr. 16 – Správné uchycení „žabky“ [17]

Obr. 17 – Objímková spojka pevná [10] Obr. 18 – Objímková spojka otočná [10]

25

Nastavovací spojky

Obr. 19 – Segmentová spojka [10]

Obr. 20 – Objímková nastavovací spojka [10]

4.1.2.3 Nánožky a podlážky
Nánožky slouží především k rovnoměrnému roznesení zatížení, a ke spojení stojny
lešení s nejčastěji dřevěnou podlážkou. Nánožky jsou k dřevěné fošně či prknu
připevněny nejčastěji pomocí hřebíku. [4]

Obr. 21 – Rozměrové schéma nánožky [4]

Obr. 22 – Nánožka [10]

Obr. 23 – Chybné provedení založení [17] Obr. 24 – Správné provedení založení [17]

26

4.1.3 Kotvení a ztužení trubkového lešení
Kotvení je nutné provést tak, aby přeneslo osový tlak a tah minimálně 2,0 kN a
zároveň musí pomocí ztužení vytvořit prostorově tuhý celek. Správně provedené
kotvení zaručuje stabilitu proti překlopení, a také nám stanoví vzpěrnou délku sloupků.
Příklad správného kotvení a ztužení je uveden na obrázku č. Kotvy se provádějí
nejčastěji do pevné části konstrukce, která zaručuje dostačující stabilitu. Rozmístění a
počet kotev bývá buď podle technologického předpisu či statického výpočtu. Při
provádění kotvy do hotového otvoru ve stěně, můžeme kotvení provést prodlouženým
příčníkem, který bude uchycen uvnitř a vně trubkou. Nejčastěji se ale ke kotvení
používají kovové nebo polyamidové hmoždinky. Při kotvení do fasády s tepelnou
izolací je třeba dbát správné provedení kotvy. Tzn. nejprve je třeba v místě kotvení
izolaci odstranit a poté kotvu navrtat. Je to z důvodu zajištění správné hloubky kotvy
uvnitř konstrukce. V některých případech lze kotvu provést pomocí dlouhého kotevního
šroubu, bohužel tento způsob uchycení není zcela funkční. [4]

Obr. 25 – Umístění kotvení a ztužení [4]
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4.2 MODULOVÁ LEŠENÍ
Základním prvkem modulových lešení je sloupek se začleněným styčníkem. Tyto
styčníky jsou umístěny v systematických modulových vzdálenostech. Díky velkému
počtu montážních prvků, a s tím související velké variabilitě, lze dosáhnout vysoké
tuhosti konstrukce a zároveň únosných spojů. Styčníky modulových lešení jsou
namáhány momentem, svislou a vodorovnou posouvající silou, normálovou silou a od
úhlopříčných ztužidel šikmým zatížením. [2,4]
Výhodou modulových lešení oproti trubkovým lešením je především to, že se tyto
konstrukce vyznačují vysokou živostností a menší náročností montáže a demontáže na
staveništi. Dále je to sjednocený druh dílců a konstrukčně zdařilé provádění spojů. [2,4]

Obr. 26 – Příklad sestavy modulového lešení [6]
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4.2.1 Prvky modulového lešení
Jak bylo řečeno základním prvkem modulového lešení je styčník. Ve světe existuje
více výrobců a typů, jak lze konstrukčně styčníky vyrobit. Blíže je tento princip uveden
v dalších kapitolách. Dalšími částmi tohoto druhu lešení jsou vodorovné prvky, podlahy
a doplňující dílce. Rozměry těchto prvků jsou dány především výrobní řadou
(modulem) mezi styčníky, kdy je zapotřebí provést kotvení. [2,4]
4.2.2 Kotvení a ztužení modulového lešení
Pro zajištění bezpečného pohybu po lešení je třeba správně navrhnout kotvení,
získat tak požadovanou stabilitu lešení. U modulových lešení díky jejich tvarové
rozmanitosti je třeba správně určit kotevní síly a z nich vyplývající typ kotvení. Tento
návrh záleží především na výšce lešení, pokud je lešení zakryto či nikoliv a také na
druhu fasády, do které se kotvení bude provádět. Při provádění kotvení je však nutné
dodržet postup, který zajistí únosnost kotev dle ČSN 73 8104:2005. Kotvení se
nejčastěji navrhuje dle tabulek výrobce použitého systému lešení. Návrh kotvení je
uveden v kapitole 6. V ojedinělých případech není třeba konstrukci lešení kotvit,
protože je tato konstrukce navržena tak, aby se lešení obešlo bez provedení kotev
(příklad lešení je uveden na obr. 27). Ztužení modulových lešení se nejčastěji provádí
v jednom poli či diagonálně u venkovní plochy. Toto rozmístění uvádí dodavatel
systému lešení. Níže je uveden výčet možností kotvení a ztužení. [2,4]

Obr. 27 – Lešení bez kotvení [14]
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4.2.3 Modulová typ I.
Pro tento systém je typický styčník, který má přivařený upevňovací díl nejčastěji ve
formě kotouče nebo misky. Styčníkem prochází sloupek. Kotouče nebo misky jsou od
sebe vzdálené v předem daných vzdálenostech – modulech. K těmto upevňovacím
dílcům se dále připojují další prvky lešení. Jsou to vodorovné či šikmé dílce, které po
spojení vytvoří prostorově tuhou konstrukci lešení. Typickým výrobcem tohoto druhu
lešení je firma Layher Allround, která má i velmi dobře zpracované podklady pro
správnou montáž a demontáž a dále také návrh kotvení. [2,4]

Obr. 28 – Syčník Layher Allround [4]
4.2.4 Modulová typ II.
U tohoto systému lešení, je na rozdíl od misek či kotoučů použito pro spojení
jednotlivých dílů lešení tzv. třmínků, které jsou přivařeny v systematických
vzdálenostech k procházejícímu sloupku. Do těchto třmínků se zasunují další dílce
(vodorovné, šikmé), které po správné montáži
vytvoří prostorově tuhou konstrukci. Jak bylo
uvedeno v kapitole1.3 Historie lešení – ocel, tento
systém byl u nás poprvé použit v roce 1969 a
nazývá se systém HAKI. Další výrobci tohoto typu
lešení mají velmi podobnou soustavu spojení dílců
lešení. [2,4]
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4.3 FASÁDNÍ (RÁMOVÁ) LEŠENÍ
Tento druh lešení je v dnešní době nejvyužívanějším typem pro provádění
dočasných stavebních konstrukcí. Nejčastěji se používá pro opravu fasád, zateplování
pláště budovy, případně při výměnách oken či střechy. Pro tento systém lešení je
typický rámový dílec, který je základním prvkem konstrukce. Rámový dílec má velké
množství druhu provedení, na kterém závisí tuhost a únosnost konstrukce. Výhodou
tohoto lešení proti trubkovému je v rychlosti montáže a demontáže, ve snadném
provedení spojů a malém množství dílců. Základním prvkem tedy je rám, dalšími prvky
jsou podlahy, zábradlí, dílce zavětrování, nastavitelné patky a v neposlední řadě
pomocné a doplňkové díly. Dle provedení konstrukce rámu můžeme lešení třídit takto:
•

Žebříkový rám

•

T-rám, H-rám

•

Otevřený rám, uzavřený rám

Další rozdělení rámů je dle použitého materiálu, úpravou povrchu, průřezem
sloupků, ztužujícího rohu, způsobem propojení, a dalšími prvky (např. zábradlí,
ztužidla, popřípadě speciální provedení pro vyhnutí se římsám). [2,4]

Obr. 30 – Příklad provedení rámového lešení
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4.3.1 Rámová typ I.
Jedná se o tzv. západoevropský vzor. Je to nejvíce využívaný systém ve vztahu
k provedení kotvení. V podélném směru se provádí kotvení každého rámu a vertikálně
střídavě maximálně po 8 m. Kotvení krajních sloupků a v místech, kde je proveden
žebříkový výstup, se provádí maximálně po 4 m. V případě, že chceme provést zhuštění
kotev, je třeba každý rám po 4 m střídavě popřípadě po 2 m. [2,4]
4.3.2 Rámová typ II.
V lešenářské terminologii je tento typ označován jako švýcarsko-italský model.
Jedná se o lešení, které má úhlopříčné ztužení v každém poli. Kotvení provádíme
v podélném směru vždy u druhého či třetího rámu. Výškově, pak kotvíme po 6 m
střídavě. Díky tomu, že méně častému rozložení kotev jsou síly vznikající v kotvách
vyšší. [2,4]
4.3.3 Rámová typ III.
Jako třetí typ označujeme model rakouský, u kterého úhlopříčné ztužení nahrazuje
rámové zábradlí, které je provedeno ve všech patrech a polích. Kotvení tohoto systému
je podobné jako u systému švýcarsko-italského (typ II) s menšími odlišnostmi.
V některých případech jsou u typu I. taktéž nahrazovány úhlopříčné ztužidla rámovými
zábradlími, nebo se ztužení provede jen v dolních dvou patrech lešení. [2,4]

4.4 KOMPATIBILITA A KOMBINACE LEŠENÍ
V určitý případech jsou systémy kompatibilní a lze je po technické stránce spojit.
Výrobci uvádějí rozměrové řady, dle kterých lze systémy kombinovat.
•

Metrická řada

1; 1,5; 2; (2,25); 2,5; 3; (3,5); 4 m

•

Systém Layher

1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m

Skutečnost, že jsou systémy kompatibilní, ještě neznamená, že po praktické stránce
bude jejich kombinace prospěšná. U nás dochází ke kombinacím jen výjimečně, a to
jenom výlučně dle certifikátu, které vydají výrobci v dané zemi. Abychom mohli
kombinaci systému provést musíme se řídit dle 2 aspektů [4]
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•

Technické provedení – využívání kompatibilních dílců odlišných výrobců
můžeme vidět jak v ČR, tak i v jiných státech světa. Zpravidla, ale výrobci
tuto kombinaci zakazují ve svých dokladech.

•

Právní zodpovědnost – jedná se především o to, kdo po stránce bezpečnosti
odpovídá za případnou havárii. I v takových případech, kdy je realizována
zkouška, ve které je prokázána kompatibilita dílců, a na základě této zkoušky
je vystaven certifikát o vzájemné kombinaci, může jeden z výrobců
nesouhlasit s kombinací. Pokud by k tomuto došlo, tak by o kombinaci dílců
rozhodoval soud.

4.5 DALŠÍ PROVEDENÍ PRACOVNÍHO LEŠENÍ
4.5.1 Moderní kozové lešení
Jak bylo uvedeno v kapitole historie, dříve se využívalo dřevěné kozové lešení, kdy
hlavním prvkem byla dřevěná koza, na kterou se poté položila fošna. V dnešní době se
nejčastěji používají 2 typy konstrukčního provedení. Podlaha je opět tvořena pomocí
dřevěného prkna, fošny či podlážky. [4]
•

Kovová výsuvná koza – konstrukce se skládá ze dvou dílů, pevného a
výsuvného. Posuvnou část nastavíme dle požadované výšky a
zabezpečíme v daném místě západkou či kolíkem, který je ke
konstrukci připevněn řetězem obr. 31.

•

Kozlíkové lešení – jedná se o systém HAKI. Konstrukce je zhotovena
z kozlíků, které jsou spojené příčníkem a podélníkem obr. 32.

Obr. 31 – Kovová výsuvná koza [15]

Obr. 32 – Kozlíkové lešení [16]
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4.5.2 Pojízdné lešení
Uplatnění pojízdných lešení je v dnešní době nejčastěji uvnitř objektů, ale lze ho
použít i ve venkovním prostředí, kde ale musí být zajištěn dostatečně únosný podklad.
Díky jejich konstrukčnímu provedení je lze využít v halách, dílnách apod. Největší
výhodou pojízdného lešení je snadná manipulace, rychlost montáže a demontáže,
schopnost rozšíření pomocí dalších prvků. Další nespornou výhodou je vysoká stabilita
i při použití ve velkých výškách. Dnes se nejčastěji používají 3 konstrukční typy.
•

Hliníkové pojízdné lešení

•

Pojízdné trubkové lešení se svěrnými spojkami

•

Pojízdné stavebnicové lešení – systém HAKI

Pohyb pojízdného lešení systému HAKI je umožněn pomocí brzděných posuvných
jednokol. Systém obsahuje výsuvné stabilizátory, které umožňují dosaženích velkých
pracovních výšek. Maximální pracovní výška je 14,5 m a rozměr pole je obvykle 1,25 x
3,05 m. [4]

Obr. 33 – Schéma pojízdného lešení [7]
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4.5.3 Bambusové lešení
Lešení zhotovené z bambusu je typické pro stavby ve východní a jihovýchodní Asii.
Konstrukci z bambusu používají dodnes, a nedokázali jej vytlačit ani nové materiály,
především ocel a hliník. Velkou výhodou bambusového lešení je jeho vysoká pevnost,
stabilita a zároveň nízká hmotnost. Montáž lešení provádějí tzv. „pavoučí muži“, kteří
po konstrukci šplhají bez jištění. Spojovacím prvkem jsou nylonové pásky. [13]

Obr. 34 – Provádění bambusového lešení [5]
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5

BEZPEČNOST

Při stavbě pracovního lešení dochází dle BOZP k práci ve výškách a nad volnou
hloubkou. Tato práce je především při montáži lešení, kdy jsou pracovníci vystaveni
riziku pádu z výšky, do hloubky, popřípadě propadnutím. Zabránit tomuto nebezpečí
jde buď kolektivním zajištěním, nebo osobním zajištěním, které je pro lešenářské práce
důležité. Příklady osobního zajištění jsou uvedeny níže v samostatných podkapitolách.
Jaký nástroj ochrany použijeme, záleží vždy na konkrétních případech, ale obecně se dá
říci, že použijeme ty jednodušší a lépe dostupné. Nesmíme zapomenout na to, že je
potřeba dané nástroje umět dobře používat, aby jejich použití bylo funkční. Kotvení
prostředků osobního zajištění je třeba provést tak, aby zajišťovalo bezpečné jištění a
připevnění po celou dobu aktivity v místě, kde může vzniknout nebezpečí či ohrožení.
[2]

5.1 OCHRANNÉ POMŮCKY A OCHRANNÝ POSTROJ
5.1.1 Ochranný pás
Dle ČSN EN 813 musejí bezpečnostní pásy dodržet požadavky na ně kladené.
Upevňovací bod musí být v úrovni nebo nad úrovní pásu a spojení musí být napnuté.
Další postup při práci s ochranným pásem je vždy vysvětlen v návodu od výrobce a
vždy musí být dodržen. „Bezpečností pás slouží k zajištění polohy (ne k zachycení
pádu)“. Využití ochranného pásu je především při šikmém a svislém pohybu ve
výškách. [2]

Obr. 35 – Ochranný pás [12]

Obr. 36 – Ochranný pás s karabinou [12]
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Součástí bezpečnostního pásu musí být vždy:
•

Karabina se zámkem

•

Pojistka zámku

•

Pevnost v podélném směru min. 22 kN

Bezpečností pás může být také vybaven ramenním a stehenním popruhem viz
obrázek
5.1.2 Ochranný postroj
Stejně jako ochranný pás musí i ochranný postroj vyhovět nárokům normy
ČSN EN 361. Postroj je třeba 1x ročně kontrolovat. Kontrolu provádí výrobce nebo
dodavatel. Dále je třeba, aby uživatel byl 1x ročně proškolen včetně praktické ukázky a
také musejí být tyto znalosti prokazatelně ověřeny. Kvalifikace školitele není
předepsána.
Množství konstrukčních typů postrojů je celá řada a v této práci se jimi dále
nebudeme zabývat. Nejdůležitější je vždy správně zvolit kotevní bod, a to tak, aby
nemohlo dojít k poškození spojovacích prostředků. Kotevní bod určí vždy odborně
způsobilá osoba. Tyto prostředky jsou náchylné obzvláště na mechanické, chemické či
tepelné namáhání. [2]

Obr. 37 – Ochranný postroj [11]
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5.1.3 Doplňující prostředky pro práci ve výškách
Tyto prostředky slouží jako doplněk pro základní ochranné pomůcky. Používají se
zejména pro konkrétní případy. Tyto prostředky umožňují zajistit bezpečnou práci i
tam, kde by jiné řešení bylo technicky i finančně neproveditelné či náročné. Mezi tyto
prostředky patří tyto [2]:
•

Zkracovače lana – používají se tam, kde není zajištěn uspokojivě velký
prostor pro volný pád. Délka připojovacího lana je přizpůsobena těmto
zkracovačům.

•

Pohyblivý zachycovač lana – princip tohoto zařízení je, že prostředek je
dvojí. Prostředek je buď přichycen pevně popř. je stáčen v textilní laně.
Brzda, která se pohybuje, se v případě nebezpečí pádu zasekne. Tento
prostředek se používá především pro šikmý a svislý pohyb pracovníků.

•

Zatahovací zachycovač pádu – tyto prostředky pracují na obdobně jako
samonavíjecí bezpečností pás v automobilech. Jde především o ocelové lano,
popřípadě textilní popruh. Jak se osoba pohybuje, tak se popruh vysouvá a
zasouvá. V případě, kdy dojde k rychlému pohybu automaticky dojde
k přerušení vysouvání a díky tomu k zabránění pádu.

•

Další prostředky – do této kategorie patří nepřeberné množství kotvících
prvků jako jsou karabiny, tlumiče pádu, apod.

5.2 OCHRANA PŘI STAVBĚ FASÁDNÍHO LEŠENÍ
Při stavbě fasádního lešení je nevyhovující polohovací pás z důvodu pohybu
lešenářů po větším prostoru. Díky tomuto pohybu jsou lešenáři vystaveni nebezpečí
volného pádu. K zajištění bezpečnosti pracovníka po celou dobu montáže, je využito:
5.2.1 KOTVENÍ NA FASÁDĚ
Kotvení na fasádě se provádí pomocí předem stanovených bodů, které jsou napsány
v návodech na montáže, demontáže či používání lešení. Tyto návody vydávají výrobci
kotvení a musejí se přísně dodržovat jinak by mohlo dojít k nebezpečí pádu při práci.
V návodech je uveden postup montáže jednotlivých dílců lešení, tak aby došlo
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k sestavení konstrukce lešení za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Postup stavby
je prováděn od krajního pole a je směřován k místu, kde je provedeno kotvení
pracovníka. Ostatní pracovníci se mohou po vzniklé konstrukci pohybovat bez jištění
pouze v místech, kde je namontované zábradlí v obou směrech (příčné, podélné).
Nejčastěji montáž probíhá tak, že pracovník, který je jištěn, konstrukci staví a
pracovník, který se pohybuje v chráněné oblasti, slouží jako „podavač“, popřípadě
osazuje prvky, jako jsou ztužidla, podlahové dílce či zarážky. [4]
5.2.2 KOTVENÍ PŘÍMO NA LEŠENÍ
Kotvení pracovníka je přímo na rámu konstrukce lešení. Postup montáže je vždy
takový, že pracovník postaví nejprve první patro, poté se montážník přesune na žebřík,
ze kterého provádí montáž dalšího patra lešení tak, že pouze polovinou těla zůstává ve
výstupním otvoru. Tím je zajištěno, že pracovník nevystoupí na nezabezpečenou úroveň
podlaží. Zespodu mu „podavač“ podá rám dalšího patra lešení, ke kterému se později
montážník přikotví. [4]
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6

PŘÍKLAD NÁVRHU LEŠENÍ

Návrh kotvení je provedeno dle příručky výrobce. Kotvení probíhá ve stejný
okamžik, jako stavba samostatných pater. Je naprosto nežádoucí, aby byly kotvy
provedeny až v době, kdy je celá konstrukce lešení postavena. Montážní firma se
zaručuje, za to že použité kotvy vyhovují namáhání a přenesou požadované osové síly
za provozu. Níže je uveden příklad provedení kotvení pro uzavřenou fasádu systému
PERI UP „T“. [17]
Vlastní kotvení se provádí pomocí kotevní trubky, která se zasune do oka kotvy.
Rozměr a průměr je volen s ohledem na velikost namáhání, tzn. dle únosnosti dané
kotvy. Únosnost kotev na stavbě provádí dodavatel lešení a je povinná provést zkoušku
únosnosti kotev v provozu. Správné kotvení a nosnost kotev se provádí pomocí
zkušebního zatížení, které je rovno alespoň 1,2 násobku navrhovaného zatížení. Počet
zkoušek závisí na počtu kotev a dle materiálu, do kterého se kotví. Dále je třeba zajistit,
aby bylo odzkoušeno minimální množství kotev (5). Dodavatel je povinen umístit na
konstrukci lešení tyto údaje
•

Únosnost pracovních podlah v kg/m2

•

Název a adresu dodavatele

•

Způsob použití dodaného lešení, apod.

Postup při montáži jednotlivých dílů lešení je vždy podrobně popsán v příručce
dodavatele lešení. K sestavení konstrukce jsou využity veškeré nutné ochranné
prostředky nutné k zajištění bezpečností pracovníků. Při dodržení těchto postupů je
dosaženo pevné a stabilní konstrukce, která nijak neohrožuje jak pracovníky, kteří ji
používají, tak okolí ve, kterém se pracovní lešení nachází.
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7

CHYBY PŘI PROVÁDĚNÍ

V dnešní době existuje mnoho firem zabývající se výrobou lešení. Tyto výrobci
mají velmi dobře a detailně zpracovány postupy montáží, demontáží lešení, dále pak
kotvení a pokyny pro bezpečný pohyb po konstrukci lešení. Největším problém, který
vidím je hrubé nedodržení předepsaných postupů, které výrobci uvádějí. Vlivem těchto
často vědomých nedodržování předpisů BOZP může dojít k nepříjemným komplikacím
při používání lešení v ojedinělých případech až k smrtelným nehodám. Níže uvádím
výčet příkladů, u kterých je zjevné že byl hrubě porušen postup montáže či nedodržení
bezpečnostních pokynů výrobců.

7.1 NEVYHOVUJÍCÍ ZALOŽENÍ
Nejčastější chybou při provádění lešení je nevyhovující podložení nánožek. Vlivem
této chyby může dojít k usmýknutí nezajištěné nánožky a hrozí riziko nerovnoměrného
namáhání ostatních částí. Dalším nevyhovujícím podložením je použití nevhodného
materiálu, u kterého může dojít k promáčknutí či degradaci – typickým příkladem je
použití OSB odřezků viz obr. níže.

Obr. 38 – Nevyhovující založení nánožek

42

7.2 ŠPATNÉ PROVEDENÍ PATKOVÁNÍ
Tato chyba vzniká především při nedodržení montážních pokynů výrobce lešení a
zároveň usnadnění si práce při montáži. Bohužel tyto chyby mohou mít až fatální
následky, pokud dojde ke zborcení „náhradního“ patkování.

Obr. 39 – Nebezpečné patkování

7.3 NEBEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ VÝSTUPNÍHO ŽEBŘÍKU
Samozřejmostí při používání fasádního lešení by měl být zajištěný bezpečný výstup
do dalších pater. Tento výstup je zajištěn pomocí žebříků, které by měly být přikotveny
ke konstrukci lešení a zabezpečeny proti posunu. Bohužel i zde se můžeme setkat
s nedodržením postupů používání dle výrobce viz obr. 40

Obr. 40 – Nezajištěný, nebezpečný výstup []
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7.4 NEDODRŽENÍ BOZP
Nejhorším případem nedodržení BOZP je při samotném využívání lešení, kdy si
mohou uživatelé svévolně ulehčovat práci a tím se vystavovat riziku zranění. Těmto
případům se jen těžko předchází a firma, která lešení montuje nemůže konstrukčně
zabránit, aby k případům nedocházelo.

Obr. 41 – Nedodržení BOZP
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ZÁVĚR
Bakalářská práce na téma Pracovní lešení byla vytvořena za cílem shrnout
problematiku v dané oblasti, přiblížit toto téma širší veřejnosti a v neposlední řadě
prohloubení autorových znalostí. Hlavním cílem bylo poukázat na správnost provedení
konstrukce lešení, dle předem stanovených norem, a poté jeho samotné použití
pracovníky, tak aby nebyli vystaveni pracovnímu úrazu a nebyla tak BOZP.
V první kapitole teoretické části byl důkladně představen historický vývoj od použití
dřevěných prvků konstrukce až po vývoj a využití ocelových a hliníkových lešení.
Velmi důležité bylo představit a vysvětlit, co vedlo k začátku používání ocelových
prvků a upuštění od tradičního materiálu, kterým bylo dřevo. Druhá kapitola je
především zaměřena na normy a terminologii používané v lešenářství. Jsou zde stručně
a jasně vysvětleny důležité pojmy, které je třeba znát k orientaci a pochopení
technických obratů. V třetí kapitole jsem se zaměřil na technické požadavky, které jsou
nedílnou součástí při výrobě a používání lešení. Tyto požadavky nám vymezují správné
používání jednotlivých dílů lešení, dále představují ochranu při používání a
v neposlední řadě detailně popisují nejvíce používané materiály pro výrobu pracovního
lešení v dnešní době. Nejobsáhlejší čtvrtá kapitola se věnuje představení všech
používaných systému pracovních lešení v dnešní době. Jsou zde podrobně popsány
jednotlivé konstrukce, vysvětlen rozdíl mezi nimi, včetně provádění spojení a správného
kotvení, tak aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků.
Praktická část je především zaměřena na návrh kotvení použitého v praxi, díky
využití příručky od dodavatele daného lešení. Je zde popsán systém a princip návrhu
v případě, kde není zapotřebí provádět samotný statický výpočet, ale lze si vystačit
s předepsaným postupem návrhu dle výrobce. Dále je zde uveden postup montáže
konkrétního systému lešení s přihlédnutím na dodržení veškerých bezpečnostních
předpisů a pomůcek sloužících k ochraně montážníků. Poslední důležitou částí je
upozornění na chyby při používání pracovního lešení, které nejčastěji vznikají
neodbornou montáží či nedodržení BOZP. Vlivem pochybení při používání může dojít
k fatálním následkům.
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Tato bakalářská práce může být přínosem pro čtenáře, kteří nemají znalosti dané
problematiky a mají zájem se v této oblasti více informovat. Dále může sloužit
k prohloubení znalostí, těch, jež mají o dané problematice povědomí nebo se v dané
oblasti pohybují. Táto práce obsahuje výčet důležitých norem, které jsou nedílnou
součástí pracovního lešení a je nutné je striktně dodržovat a řídit se jimi. Všichni, kteří
se provádění a dále užívání pracovního lešení účastní, by měli dodržovat všechny výše
uvedené normy a zásady, tak aby se vyvarovali případnému ohrožení na lidském životě.
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