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Obecná  ustanovení  ohledně  montáže  a  použití  rámových  lešení  typu  Termosprzęt  

a náležité bezpečnostní zásady byly zpracovány na základě následujících dokumentů :

1. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb.

2. ČSN 73 8101 Lešení, společná ustanovení (včetně změn).

3. ČSN  73  8111(HD-1000)  Pracovní  a  ochranná  dílcová  lešení  (systémová  lešení) 

materiály,součásti,rozměry,zařízení a bezpečnostní požadavky.

4. ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce.

Každý  pracovník  před  přistoupením  k montáži,  používání  nebo  demontáži  rámového 

lešení typu Termosprzęt je bezpodmínečně povinen seznámit se s obsahem této  „Technicko 

postupové dokumentace“, dále jen TPD. 

Veškeré práce mají  být prováděny podle bodů uvedených v TPD nebo, pokud nebyly 

v tomto zpracování uvedeny, v souladu s výše uvedenými dokumenty.
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1.  TECHNICKÝ POPIS LEŠENÍ

1.1. Funkce lešení

Rámové lešení  typu Termosprzęt  (systémové lešení  jehož svislá nosná konstrukce se 

skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací :

- omítání zdí,

- zateplování budov,

- malování zdí,

- mytí oken,

- renovace, konzervování a dekorace fasád,

- zdící práce na budovách a stavbách,

- montáž průmyslových zařízení,

- čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí.

S ohledem na nejvyšší  dovolené zatížení podlahy 2 kN/m2 (Třetí  třída zatížení podlah 

podle  ČSN  73  8111  (HD 1000)  prováděné  práce  nesmějí  vyžadovat  skladování  většího 

množství stavebního materiálu na lešení .

1.2. Technická charakteristika lešení

Technické údaje rámového lešení typu Termosprzęt :

- maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) – 60 m;

- délka lešení – libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,8 ; 1,5 ; 2,2 nebo 3,0 m;

- šířka lešení 0,80 nebo 1,10 m;

- výška rámu 2,0 m;

- nejvyšší dovolené zatížení pracovní podlahy 2 kN/ m2; 

- možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě;

- možnost přechodu z modulu o délce 2,2 m na modul o délce 3,0 m a naopak;

- možnost použití úzkých a širokých konzol rozšiřujících podlahy;

- možnost přemístění osy lešení;

- možnost zakrytí lešení záchytnou sítí nebo plachtou;

- možnost instalace nákladního výtahu;

- možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg;

- možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků;

- protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací;

- označovaní  všech  prvků  identifikačním  znakem  výrobce   nebo  nápisem 

„Termosprzęt  “  a  v případě  nosných  elementů  (rámy,  rošty  a  konzoly)  datumem 

výroby – měsíc (např. 01 – leden) a rok (např. 03 – rok 2003).
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1 – Rám

2 – Pracovní podlaha s průlezem

3 – Ocelová podlaha

4 – Ocelová podlaha

5 – Šroubová vyrovnávací patka

6 – Vodorovná výztuha

7 – Zábradlí

8 – Úhlopříčná výztuha

9 – Styčnice patek

10 – Horní výztuha

11 – Čelní zábradlí

12 – Okopová zarážka

13 – Čelní okopová zarážka

14 – Kotevní tyč

15 – Horní rámek

16 – Příhradový vazník se šrouby

17 – Konzola 0,8 m

18 – Konzola 0,4 m

19 – Konzolová podlážka

20 – Rámek L 0,8 m

21 – Sloupek zábradlí

22 – Zajištění plošiny 0,8 m

23 – Čelní konzolový rám 0,8 m

24 - Čelní konzolový rám 0,4 m

25 – Zajištění konzolové podlahy 0,4 m
Obr. 1. Schéma rámového lešení typu Termosprzęt
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2.  VŠEOBECNÉ ZÁSADY MONTÁŽE

Montáž a demontáž rámových lešení typu Termosprzęt musí být prováděny osobou vyškolenou 

v oblasti montáže a používání lešení, pod vedením oprávněné osoby.

2.1. Práce předcházející montáž

Při  provádění  prací  předcházející  montáž  rámových  lešení  typu  Termostrzęt  je  třeba  vzít 

v úvahu níže uvedené body :

a) ČSN 73 8101čl.171- všechny součásti lešení musí být před montáží odborně prohlédnuty.

b) Je potřeba vypracovat technologický postup montáže se zohledněním:

- nároků v oblasti nosnosti podloží a umístění lešení;

- délky polí (0,8;1,5;2,2 nebo 3,0 m);

- způsob dopravy dílců lešení do následujících úrovní;

- vzdálenost  lešení  od povrchu zdi  (v  případě vzdálenosti  větší  než 0,25 m je  třeba vzít 

v úvahu nutnost použití zábradlí a zarážek na straně fasády budovy).

2.2. Požadavky v oblasti nosnosti základu a umístění lešení

 Jednotkové zatížení od konstrukce lešení nesmí překračovat velikosti přípustných zatížení pro 

danou konstrukci podkladu. Pokud nosnost podkladu je nižší než 10 MPa, potom před montáží 

lešení je potřeba provést zpevnění podkladu, což musí být zdokumentováno pomocí pevnostních 

výpočtů.

V případě situování lešení na zeminovém podloží je třeba používat pražce, jejichž rozměry je 

třeba zvolit  tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky. Pražce se pokládají  na upraveném 

podloží kolmo na zeď budovy způsobem zaručujícím přítlak k podloží celou spodní plochou pražce, 

přičemž čelo pražce by mělo být od patky zdi vzdáleno o 5 cm. Jeden pražec by měl zachycovat 

dvě patky rámu.

Nepřípustné  je  umístění  lešení  na  popraskaných  nebo  polámaných  pražcích,  dále  na 

klínovitých pražcích nebo pražcích z cihel.

Je dovoleno umístění lešení na povrchu silnic, ulic a chodníků pro pěší při splnění požadavků 

ohledně zabezpečení (zábradlí, zarážky, ochranné stříšky, oplocení, výstražné tabule a osvětlení) a 

po získání povolení od příslušných územních orgánů.

V případě  podkladu  ve  formě  konstrukce  je  třeba  jeho  nosnost  stanovovat   na  základě 

pevnostních výpočtů.



2.3. ČSN 73 8101 čl.196 – Ochrana před bleskem.

Konstrukce  lešení  převyšující  střechu  (úroveň  hřebene,  atiky)  přilehlých  budov,popř.  jiných 

objektů  (věží,  komínů,  nádrží  apod.)  se  musejí  uzemnit  na  ochranu  před  bleskem.  Vzájemné 

vzdálenosti svodů jednotlivých uzemnění nesmí překročit 30,0m.

čl.199 – pro instalaci ochrany před bleskem platí ČSN 34 1390.

2.4. Pravidla umístění a používání lešení v blízkosti vedení elektrického napětí

V případě umístění lešení v blízkosti venkovních energetických vedení je nutné vyznačit  tzv. 

nebezpečnou  zónu,  mimo kterou energetická vedení  nekladou nutnost  odpojení  spod napětí  a 

speciálních zajištění (stínění).

Jako  nebezpečnou  zónu  se  uvažuje  minimální  vzdálenost  (počítanou  v úrovni)  krajních 

houpajících se vodičů od lešení a od nejdále vysunutého konce přenášených dílů lešení během 

montáže a demontáže, ale ne menší než:

a) 2,0 m – pro vedení nízkého napětí,

b) 5,0 m – pro vedení vysokého napětí do 15 kV,

c) 10,0 m – pro vedení vysokého napětí do 30 kV,

d) 15,0 m – pro vedení vysokého napětí nad 30 Kv,

pokud podrobné předpisy nestanoví jinak.

Vzdálenost neuzemněného vodiče o napětí 1 kV od každé dostupné části lešení musí být ve 

svislém směru (nahoru) i ve vodorovném směru (v bok) alespoň po 2,0 m.

2.5. Ochrana veřejného zájmu ČSN 73 8101 čl.182, 183,184 až 191.

2.6. Pravidla montáže pracovních podlah ČSN 73 8101 čl.95

Volné okraje pracovních podlah lešení vyšších než 1,5m se musí opatřit zábradlím se zarážkou, 

popř. jinou konstrukcí podle ČSN 73 8106, na ochranu osob před pádem z výšky.

Na lešení musí být na viditelném místě umístěna tabule udávající nejvyšší dovolené užitečné 

zatížení pracovní plošiny.

2.7. Pravidla montáže žebříkových věží 

Žebříkové věže mají být vytvářeny současně se stavbou konstrukce lešení uvnitř nebo, pokud 

to vyžadují  podmínky stavby,  jako oddělené segmenty konstrukce přiléhající  k hlavní  konstrukci 

lešení.

Žebříkové věže by měly být vybaveny :

a) žebříky,

b) podlahami s průlezy,

c) ochrannými zábradlími. 
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Žebříkové  věže  rámových  lešení  typu  Termosprzęt  jsou  vybaveny  pracovními  podlahami 

(hliníko-ocelovými s vodovzdornou a protiskluzovou překližkou) s průlezy a s žebříkem.

2.8. Zásady montáže ochranných zařízení

Pracovní a komunikační plošiny nacházející se více než 1,5 m nad zemí viz čl.96 z ČSN 73 

8101 musí být ohraničeny zábradlím :

- horní  zábradlí  –  uchyceným  ve  výšce  1,10  m,  počítáno  od  povrchu  plošiny  k hornímu 

povrchu madla;

- střední zábradlí – uchyceným ve výšce 0,55 m; počítáno obdobně jako výše.

Jestliže vzdálenost plošiny od povrchu zdi není  větší než 25 cm, potom na straně zdi není 

vyžadována montáž zábradlí.

Každá plošina musí být z vnější strany opatřena okopovou zarážkou. Ta musí být umístěna po 

celém obvodu plošiny - v případě volně stojících lešení, u lešení umístěného u zdi pak nemusí být 

tato zarážka na straně zdi, pokud tato není od okraje plošiny vzdálena o více než 25cm.

  

2.9. Pravidla montáže dopravních zařízení

Pro  dopravu  materiálu  o  hmotnosti  ne  větší  než  150  kg  slouží  ve  vyznačených  místech 

namontované  dopravní  výložníky  provedené  z trubek  a  spojené  s lešením pomocí  spojovacích 

prvků.

Dopravní výložník by měl být navíc ukotven alespoň ve dvou dalších  místech. Vzdálenost mezi 

výložníky by neměla být větší než 30 m a vzdálenost od výložníku k nejbližšímu konci lešení – 

15m. Výška od bodu zavěšení kladnice do úrovně podlahy nesmí být menší než 1,60 m. 

V místech instalace výtahu musí být lešení pevně ukotveno.

Rámové lešení typu Termosprzęt je uzpůsobeno k použití  dopravních vrátků o nosnosti do  

60 kg, nebo elektrických vrátků o nosnosti do 150 kg. 

2.10. Pravidla montáže ochranných stříšek

Lešení  umístěné  bezprostředně  u  veřejných  komunikací  (chodníky,  ulice,  silnice)  mají  být 

vybaveny ochrannými stříškami se spádem na stranu stavby pod úhlem 30 °.

ČSN 73 8101 čl.184 a 187.

Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být zachována nejmenší světlá výška:

a) 2,1m pro podchod osob.

b) 4,2m pro provoz dopravních prostředků.

Pro záchytné stříšky platí ČSN 73 8106.

Šířka stříšky má být větší než šířka průchodu nebo průjezdu nejméně o 1,0 m; a samotná 

stříška se má dotýkat zdi budovy.
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Vyložení ochranné stříšky má činit (počítáno od vnějšku lešení) :

- u lešení s výškou od 3 m do 10 m včetně – minimálně 1,50 m,

- u lešení s výškou nad 10 m do 20 m včetně – minimálně 2,20 m,

- u lešení s výškou nad 20 m do 30 m včetně – minimálně 2,50 m,

- nad 30 m – 1/10 výšky objektu.

3. MONTÁŽ RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT

3.1. Montážní instrukce

a) montáž rámového lešení typu Termosprzęt je třeba začít rozestavením šroubových patek 

ve  vhodných  vzdálenostech  na  dřevěných  podkladech  (Použití  nosných  podkladových 

pražců – viz pokyny v bodě 2.2 TPD) se zašroubovanými maticemi (obr. 2). Rozestavení 

patek může vyplynout např. po rozložení lešeňového zábradlí na již upraveném podloží. Na 

patky nasadit podstavcové styčnice (obr. 3) a spojit je ve vyznačených polích (podle Rastru 

ztužení)  vodorovným  ztužením  (nasazením  ztužení  na  čepy  se  záklopkami)  –  obr.  4. 

Nasadit dva rámy na podstavcové styčnice a opatřit je šikmým ztužením (obr. 5 a 6). Takto 

připravené  pole  doplnit  dvěmi  podlahami  (ocelovými  nebo  dřevěnými)  širokými  0,32  m 

nasazenými na čepech rámu (v případě lešení o šířce 1,10 m – tři podlahy o šířce 0,32 m) – 

obr.  7  a  10.  Od  takto  smontovaného  pole  (obr.  8)  pokračovat  v  montáží  první  úrovně 

nasazováním rámů, jejich následným ztužením (podle Rastru ztužení) a pokládáním podlah, 

které současně plní funkci vodorovného ztužení lešení;

obr. 2. Rozmístění šroubových podstavců obr. 3. Montáž styčnice na šroubového 

podstavce
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obr. 4. Nasazování vodorovného ztužení         obr. 5. Montáž rámu na styčnici  šroubového 

podstavce

obr. 6. Montáž úhlopříčného ztužení prvního 

pole

obr. 7. První pole lešení o šířce 0,8 m 

s nasazený  rošty

obr. 8. První pole lešení

b) v žebříkové  věži  namontovat  pracovní podlahu  s průlezem  a  žebřík  (obr.  9).  Při  použití 

lešení o šířce 1,1 m v žebříkové věži namontovat pracovní podlahu s průlezem (od čela 

fasády)  a  vedle  něj  ocelovou  nebo  dřevěnou  podlahu  (od  vnějšku  lešení)  –  obr.  10. 

V průběhu montáže, používání a demontáže lešení je nutné poklopy průlezů zajistit  proti 

otevření pomocí zámků umístěných pod poklopy. Poklopy mohou být otevřeny pouze při 

pohybu mezi úrovněmi (poklopy se otevírají směrem ven);
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Obr. 9. Kompletní první úroveň lešení Obr. 10. žebříková věž lešení o šířce 1,1 m

c) uvést  lešení  do  vodorovné  polohy  pomocí  vodováhy,  přestavením  matic  vyrovnávacích 

šroubů;

Obr. 11. Ustavení lešení do vodorovné polohy

d) pod žebřík nejnižší úrovně položit dřevěnou podlážku nebo prkno pro usnadnění výstupu do 

vyšší úrovně;

e) montáž  další  úrovně  se  doporučuje  začít  nasazením  rámů  žebříkové  věže

 (obr. 12.);
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Obr. 12. Začátek montáže další úrovně
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f) od  pracovního  pole  s průlezem  postupně  montovat  další  rámy  v obou  směrech  při 

současném aretování  každého  pole  pomocí  dvou  zábradlí  upevňovaných  na  čepy  se 

záklopkami (od vnější strany lešení) – obr. 13. Je třeba mít na zřeteli,  že v případě, kdy 

vzdálenost  lešení  od povrchu zdi je větší  než 0,25 m, je  nutné dodatečné zabezpečení 

lešení  z této strany pomocí zábradlí.  Je možné k tomu využít  rámy s dodatečnými čepy 

nebo upevnit zábradlí pomocí spojů se záklopkami;

g) v polích, které se vyztužují upevnit výztuhy na čepy se záklopkami;

h) další  pole doplňovat podlahami (ocelovými nebo dřevěnými) jejich nasazováním na čepy 

rámu;

i) danou úroveň zabezpečit pomocí čelních zábradlí (obr. 15.), okopových zarážek (obr. 16.) 

a příčných okopových zarážek;
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Obr. 13. Montáž zábradlí druhé úrovně

Obr. 14. Nasazování okopové zarážky Obr. 15. Montáž čelního zábradlí

Obr. 16. Dvě úrovně lešení
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j) provést kotvení lešení podle pokynů popsaných v bodě 3.2.2 (obr. 17);

k) při montáži každé další úrovně postupovat podle bodů d – j;

l) pro zajištění nejvyšší úrovně lešení je třeba namontovat rámky L 0,8 – obr. 18 (nasazením 

na trubku rámu a dotažením šroubu objímkové spojky) a horní rámky (obr. 19.)  na krajních 

rámech lešení. Na čepy se záklopkami nasadit zábradlí a ve ztužených polích také horní 

ztužení, nasadit okopové zarážky a příčné okopové zarážky.
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Obr. 17.  Způsob uchycení kotevní tyče

   Obr. 18. Montáž rámku L 0,8 m Obr. 19. Montáž horního rámku

Obr. 20. Kompletní konstrukce lešení
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3.2. Montáž jednotlivých komponentů lešení

3.2.1. Ztužení

Rastr ztužení musí plně zajišťovat  stabilitu lešení a zajistit  jej proti pohybu vlivem působení 

vnějších  sil,  přičemž  nejnižší  výztužný  uzel  se  musí  nacházet  bezprostředně  nad  povrchem 

podloží. 

Úhlopříčná ztužidla musí být rozmístěna symetricky a jejich počet nesmí být nižší než 2 na 

každou úroveň lešení.

Vzdálenost mezi ztuženými poli nesmí překračovat 10 m.

Výztuhy  upevňujeme  na  čepy  se  záklopkami  styčnice  patek  a  rám  lešení  (bod  a)  a  g) 

Montážních instrukcí) – obr. 21.

Rastry ztužení typových lešení jsou zobrazeny v kap. 6.7.

Obr. 21. Montáž výztuhy na čep se záklopkou

3.2.2. Kotevní tyče

Lešení jejichž výška přesahuje čtyřnásobek nejmenšího rozměru základny a lešení vybavena 

dopravními výložníky a ochrannými stříškami musí být ukotvena bez ohledu na výsledky statických 

výpočtů.

Lešení  je  třeba ukotvit  ke zdi  budovy nebo stavby způsobem zaručujícím stabilitu  a tuhost 

konstrukce  a  současně  umožňujícím přenos  vnitřních  sil  působících  na  lešení,  jako  např.  síla 

bočního náporu větru, excentrické statické zatížení, dynamická zatížení způsobené prácí lidí, síly 

vyvolané nerovnoměrným usazováním konstrukce.

Obecná pravidla kotvení :

a) ČSN 73 8101 čl.93 – únosnost každého druhu kotev určených pro osazování do zdiva, stěn 

apod. musí být jejich výrobcem  ověřena zatěžovací zkouškou. Únosnost kotvení při použití 

kotev  osazených  do zdiva  nebo  obdobné  konstrukce ověřuje  v  provozních podmínkách 

organizace, která montuje lešení;
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b) kotvení je třeba začít provádět od druhé úrovně lešení;

c) kotvy  je  třeba  rozmisťovat  rovnoměrně  po  celé  ploše  lešení,  přičemž  jejich  vzdálenost 

v úrovni by neměla překročit  4 až 5 m, a 4 až 6 m ve vertikálním směru – tak, aby na  

každých 16 – 30 m2 plochy lešení připadala jedna kotva;

d) každá řada kotev by měla končit na okrajích lešení;

e) výstupní pole je třeba ukotvit s obou stran.

Všechny části lešení, vystávající mimo rohy budovy, které jsou vystaveny působení větru musí 

být  dodatečně ukotveny se zohledněním vodorovných sil od náporu i sání větru.

Konstrukce fasádních lešení nemá přesahovat nad nejvyšší řadu kotev o více než 3,0 m. Avšak 

pracovní podlaha nesmí být umístěna výše než 1,5 m nad touto řadou.

Pro jednotlivá  uspořádání  rámových lešení  typu Termosprzęt  (o šířce 0,8 m a 1,1 m) jsou 

uvedeny rastry kotvení,  které zohledňují:  počet  a druh kotev a dále jejich rozmístění a způsob 

montáže na vertikální rámy lešení.

Kotvení  rámových  lešení  typu  Termosprzęt  provádět  pomocí  kotevních  tyčí  upevňovaných 

k trubkám rámů pod podlahami prostřednictvím křížových nebo otočných spojovacích prvků (obr. 

17). Háky kotevních tyčí (Ø18) umístit v okách kotvících šroubů Ø12 (průměr oka Ø24) upevněných 

ve zdi budovy.

Hák kotevní tyče má být tak situován, aby přenášel pouze vodorovné síly, rovnoběžné se zdí 

budovy – kotevní tyč nesmí přenášet svislé síly.

3.2.3. Uvádění lešení do vodorovné polohy

Uvádění rámových lešení typu Termosprzęt do vodorovné polohy je možné provádět pomocí :

- šroubových vyrovnávacích patek (obr. 2),

- korekčních rámků.

První  způsob umožňuje  regulaci  výšky lešení  v rozmezí  0,2  –  0,3  m pomocí  matice.  Závit 

matice je opatřen zajištěním proti celkovému vyšroubování matice. 

Nejmenší bezpečná délka zasunutí vřetena výškově stavitelné patky je 300 mm. To znamená:

- maximální vysunutí patky délky 600 mm (0805600) je 300 mm,

- maximální vysunutí patky délky 800 mm (0805800) je 500 mm.

Další omezení vysunutí jsou uvedena ve schématech rastrů ztužení a kotvení, část 6.7.

Druhý způsob má uplatnění při velkých rozdílech výšky terénu. V takových případech je třeba 

montáž  lešení  začít  od  nejvyšší  úrovně  terénu,  bez  vyšroubování  patek.  V nejnižších  místech 

potom namontovat korekční rámky o výšce 0,5;  0,7;  1,0 nebo 1,3 m (vhodně ztuženy),  a dále 

pokračovat v montáži lešení podle pravidel popsaných v Montážních instrukcích.

3.2.4. Boční zajištění 

Rámové lešení Termosprzęt obsahuje následující zabezpečení :
TPD rámových lešení Termosprzęt 161



a) zábradlí,

b) čelní zábradlí,

c) okopové zarážky,

d) čelní okopové zarážky.

Zábradlí  (o délkách 0,8; 1,5; 2,2 nebo 3,0 m) se montují  od vnější  strany na čepy rámu a 

zajišťují pomocí záklopek (obr. 13.). V případě nutnosti použití zábradlí i na straně zdi je možné 

využít rámy s přídavnými čepy nebo namontovat zábradlí s použitím spojů se záklopkami.

Pomocí čelních zábradlí se zabezpečuje lešení od čelní strany. Upevňují se k trubkám rámu 

pomocí objímkových spojek, po předchozím vložení čepů se záklopkami do trubek čelního zábradlí 

(obr. 15).

Okopové zarážky zajišťující lešení z vnější strany se montují na čep rámu (obr. 22).

Příčné  okopové  zarážky  se  jedním koncem nasazují  na  čep  rámu a  druhým koncem jsou 

nasazeny na  trubku rámu lešení (obr. 22).

Obr. 22. Způsob upevnění okopových zarážek

3.2.5. Zabezpečení nejvyšší úrovně lešení

Nejvyšší úroveň lešení je třeba zajistit pomocí :

a) horních rámků – montovaných od čelní  strany lešení  analogickým způsobem jako rámy 

lešení  (obr.  19.).  Konstrukce  horních  rámků  zaručuje  zabezpečení  horního  pracovního 

povrchu ve výšce 0,6 a 1,1 m od úrovně podlah;

b) rámků L – montovaných na trubky rámů – od vnější strany lešení nasazením na trubku 

rámu, od strany zdi potom pomocí objímkové spojky (dotažením šroubu) – obr. 18;

c) zábradlí – podle pokynů popsaných v Montážních instrukcích;

d) horního ztužení (montovaného na čepy se záklopkami);

e) okopových zarážek a příčných okopových zarážek – podle výše popsaných zásad.

3.2.6. Rozšíření lešení 
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Pro rozšíření rámového lešení typu Termosprzęt směrem ven nebo dovnitř se požívají konzoly 

0,4  m nebo  0,8  m.  Montují  se  pomocí  objímkových  spojek  k rámům takovým způsobem,  aby 

podpěra konzoly s čepy byla ve stejné výšce jako příčka rámu. Dále se na konzolu nasadí podlahy 

a prostor mezi podlahami uloženými na konzole a na rámech se vyplní konzolovými podlahami. 

Lešení se dále zabezpečí od jeho čela pomocí čelních konzolových rámů 0,4 m nebo čelních 

konzolových rámů 0,8 m. Potom se přimontují zábradlí  a okopové zarážky.  Perforované plechy 

plnící úlohu čelních zarážek jsou integrovány k čelním konzolovým rámům.

Níže jsou uvedena různá uspořádání rámového lešení typu Termosprzęt s využitím konzol 0,4 

a 0,8 m spolu s popisem jejich montáže se zvláštním důrazem na aspekty ovlivňující  bezpečný 

provoz lešení.

3.2.6.1. Konzoly 0,8 m pro vnější rozšíření nejvyšší úrovně

V případě, kdy konzoly 0,8 m jsou využity pro rozšíření nejvyšší úrovně směrem vně po celé 

délce lešení, montáž poslední úrovně probíhá takto :

a) na  rámy  lešení  směrem  od  vnější  strany  namontovat  konzoly  0,8  m  podle  pravidel 

uvedených v bodě 3.2.6.;

b) v úrovni podlah poslední úrovně položit na konzoly podlahy a konzolové podlahy;

c) zajistit  polohu  podlah  na konzolách namontováním čelních  konzolových rámů 0,8 m na 

krajní rámy lešení a na zbývajících konzolách potom rámy L 0,8 m (nasazením na trubku 

konzoly s následujícím spojením pomocí objímkových spojek – příslušně k hornímu rámku a 

k rámu);

d) nasadit horní ztužení v příslušných polích podle Rastru ztužení;

e) na trubky rámu upevnit pomocí objímkových spojek zajištění plošin 0,8 m (nebo zajištění 

plošin 1,1 m v případě lešení o šířce 1,1 m) pro znemožnění demontáže podlah nejvyšší 

úrovně během používání lešení – to se netýká krajních rámů, na které se namontují horní 

rámky;

f) na nejvyšším patře namontovat zábradlí (2,2 nebo 3 m podle použitého modulu), okopové 

zarážky a čelní okopové zarážky (na horních rámcích). Čelní konzolové rámy mají zarážky 

a příčná zábradlí uchyceny napevno.

Pokud se pomocí konzol 0,8 m rozšiřuje pouze úsek nejvyšší úrovně potom :

- na krajní konzoly se namontují čelní konzolové rámy 0,8 m, které se pomocí objímkových 

spojek připevní k rámku L 0,8 m nebo k hornímu rámku,

- podlahy na konzolách nebo konzolové podlahy se zajistí pomocí rámků L 0,8 m (kromě 

krajních konzol),

- nad podlahy poslední úrovně, po délce na které jsou použity konzoly (kromě krajních), se 

namontují zajištění plošin 0,8 m (1,1 m),

- k rámům, ke kterými nejsou uchyceny konzoly, namontovat rámky L 0,8 m,
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- nejvyšší úroveň zabezpečit montáží ztužení, zábradlí a zarážek.

Obr. 23. Rozšíření nejvyšší úrovně  lešení pomocí konzol 0,8 m

3.2.6.2. Konzoly 0,8 m pro vnější rozšíření prostřední úrovně

V případě, kdy se požívá konzol 0,8 m pro vnější rozšíření některé z prostředních úrovní lešení 

(nebo jejího úseku), je třeba při montáži této úrovně postupovat takto :

a) namontovat konzoly podle pokynů uvedených v bodě 3.2.6.;

b) položit na konzoly podlahy a konzolové podlahy;

c) nasadit rámky L 0,8 m s otvorem na trubky konzol a rámů (do otvoru) - neplatí pro krajní 

konzoly;

d) nasadit rámy další úrovně;

e) namontovat  čelní  konzolové  rámy  0,8  m  na  krajních  konzolách  (nasazením  na  trubky 

konzoly a uchycením k rámu pomocí objímkových spojek);

f) doplnit danou úroveň horními výztuhami (podle Rastru ztužení) a zajistit pomocí zábradlí  

a zarážek;

g) pokračovat v montáži podle Montážních instrukcí.
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Rám

Čelní konzolový rám 0,8 m 

Konzola 0,8 m 

Konzolová podlaha 

Ocelová podlaha 

Rámek L 0,8 m s otvorem 

Obr. 24. Rozšíření prostřední úrovně lešení s použitím konzol 0,8 m

3.2.6.3. Konzoly 0,4 m jako vnější nebo vnitřní rozšíření prostřední úrovně 

V případě  montáže konzol  0,4  m na  prostřední  úroveň lešení  (z  vnější  nebo  vnitřní  strany 

lešení) se postupuje podle níže uvedeného postupu :

a) namontovat konzoly podle pokynů uvedených v bodě 3.2.6. a položit podlahy a konzolové 

podlahy;
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b) nasadit  rámky L 0,4 m s otvorem (na trubky konzol a rámů – do otvoru) nebo zajištění 

konzolových podlah 0,4 m (v případě montáže konzol na vnitřní straně lešení, s výjimkou 

krajních konzol);

c) nasadit rámy další úrovně;

d) na  krajní  konzoly  nasadit  čelní  konzolové  rámy  0,4  m  a  upevnit  k rámům  pomocí 

objímkových spojek; 

e) doplnit  danou úroveň horním ztužením (podle Rastru ztužení) a zajistit  pomocí zábradlí, 

zarážek a čelních zarážek;

f) pokračovat v montáži podle obecně platných montážních zásad uvedených v Montážních 

instrukcích.

Rám

Čelní konzolový rám 0,4 m 

Konzola 0,4 m 

Rámek L 0,4 m s otvorem 

Zajištění konzolové 
    podlahy 0,4 m 

Konzolová podlaha 

Ocelová 
podlaha 

Obr. 25. Rozšíření prostřední úrovně lešení s použitím konzol 0,4 m

3.2.6.4. Konzoly 0,4 m jako vnější nebo vnitřní rozšíření poslední úrovně 

Pokud jsou konzoly 0,4 m použity k rozšíření poslední úrovně lešení po celé délce lešení na 

jeho vnitřní straně, potom montáž probíhá podle následujících etap :

a) nasadit  konzoly v souladu s popisem v bodě 3.6.2. a položit  na ně podlahy a konzolové 

podlahy;

b) nasadit čelní konzolové rámy 0,4 m na krajních konzolách a spojit s horními rámky pomocí 

objímkových spojek čelních konzolových rámů 0,4 m;

c) zajistit podlahy na konzolách (kromě krajních konzol) pomocí zajištění konzolových podlah 

0,4 m (montovaných pomocí objímkových spojek k trubkám konzol) nebo rámků L 0,4 m 

s otvorem (nasazením na trubku konzoly a rámu);

d) namontovat rámky L 0,8 m podle obecných zásad;

e) nasadit  horní výztuhy (podle Rastru ztužení) a zajistit  poslední  úroveň pomocí zábradlí  

a zarážek.
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V případě že používáme konzoly 0,4 m k rozšíření poslední úrovně na vnitřní straně pouze na 

určitém úseku, postupuje se podle následujících kroků :

- nasadit  konzoly  v souladu  s popisem  bodu  3.6.2.  a  položit  na  ně  podlahy  a  konzolové 

podlahy;

- nasadit  čelní  konzolové  rámy 0,4  m na krajní  konzoly  a  uchytit  je  k sloupkům zábradlí 

(umístěných  v trubkách  rámů)  pomocí  objímkových  spojek  bočních  konzolových  

rámů 0,4 m.

Obr. 26. Rozšíření poslední úrovně lešení na vnitřní straně s použitím konzol 0,4 m

Zbývající operace provést podle bodů c) až e) kapitoly 3.2.6.4.

Při  rozšiřování  nejvyšší  úrovně lešení  na vnitřní  straně  pomocí  konzol  0,4  m bude  postup 

montáže poslední úrovně probíhat v následujícím pořadí :

- nasadit  konzoly  v souladu  s popisem  bodu  3.6.2.  a  položit  na  ně  podlahy  a  konzolové 

podlahy;

- nasadit čelní konzolové rámy 0,4 m na krajní konzoly a uchytit je k horním rámkům (nebo 

rámkům L 0,8 m v případě kdy konzoly nejsou montovány po celé délce lešení) pomocí 

objímkových spojek bočních konzolových rámů 0,4 m;

- zajistit podlahy na konzolách prostřednictvím rámků L 0,4 m nasazených na trubku konzoly 

a upevněných k trubce rámu pomocí objímkových spojek;

- zajistit podlahy poslední úrovně s využitím :

1) zajištění plošin 0,8 m a horních rámků (pouze na krajních rámech),
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2) zajištění plošin 0,8 m a rámků L 0,8 m montovaných při krajních konzolách – týká se 

případu, kdy konzoly jsou použity jen na určitém úseku délky lešení,

- namontovat rámky L 0,8 m na rámy, ke kterým nejsou připevněny konzoly;

- nasadit  horní  výztuhy  (podle  Rastru  ztužení)  a  zajistit  poslední  úroveň  lešení  pomocí 

zábradlí a zarážek.

Obr. 27. Rozšíření poslední úrovně lešení na vnější straně s použitím konzol 0,4 m

3.2.6.5. Konzoly 0,4 m jako vnější nebo vnitřní rozšíření nejvyšší úrovně 

Při rozšiřování nejvyšší úrovně lešení na vnější nebo vnitřní straně pomocí konzol 0,4 m bude 

postup montáže poslední úrovně probíhat v následujícím pořadí :

a) nasadit  konzoly  v souladu s popisem bodu 3.6.2.  a  položit  na ně podlahy a konzolové 

podlahy;

b) nasadit horní rámky a čelní konzolové rámy 0,4 m na krajní konzoly a rámy – spojit čelní 

konzolové rámy 0,4 m s horními rámky pomocí objímkových spojek;

c) zajistit podlahy na konzolách pomocí rámků L 0,4 m uchycovaných k trubkám rámu pomocí 

objímkových spojek;

d) zajištění  podlah  konzoly  0,4  m – jen  u  konzol  na  vnitřní  straně lešení  (kromě krajních 

konzol) – montovaných k trubkám konzol pomocí objímkových spojek;

e) zajistit  podlahy  polední  úrovně  namontováním  zajištění  plošin  0,8  m  (k  trubkám  rámů 

pomocí objímkových spojek);

f) nasadit  horní  výztuhy  (podle  Rastru  ztužení)  a  zajistit  poslední  úroveň  lešení  pomocí 

zábradlí a zarážek.
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Obr. 28. Rozšíření poslední úrovně lešení s použitím konzol 0,4 m

3.2.6.6. Konzoly  0,8  m jako  vnější  rozšíření  a konzoly  0,4 m jako vnitřní  rozšíření  poslední 

úrovně

V případě, kdy se po celé délce nejvyšší úrovně lešení montují současně konzoly 0,4 m (na 

vnitřní straně) i konzoly 0,8 m (na vnější straně), nejvyšší úroveň je třeba zajistit pomocí :

a) bočních konzolových rámů 0,4 m a 0,8 m – montovat je na krajních konzolách, které spolu 

s horními rámky a příčnými zarážkami stanoví čelní zajištění lešení;

b) rámků L 0,4 m a 0,8 m spolu se zajištěním plošiny 0,8 (nebo 1,1 m) – umístěných na 

trubkách konzol  a rámů (kromě krajních).  Místo rámků 0,4 m je možné použít  zajištění 

konzolové podlahy 0,4 m montované pomocí objímkových spojek k trubkám konzol 0,4 m;

c) zábradlí a zarážek montovaných podle Montážních instrukcí.

V situaci,  kdy konzoly podle výše uvedeného uspořádání jsou montovány pouze na určitém 

úseku lešení, montáž poslední úrovně probíhá podle následujícího postupu:

a) nasadit konzoly dle popisu v bodě 3.6.2.;

b) položit na konzoly podlahy a konzolové podlahy;

c) nasadit  čelní  konzolové  rámy 0,4 m na krajní  konzoly  a uchytit  je  pomocí  objímkových 

spojek k sloupkům zábradlí (osazených v trubkách rámu) a rámkům L 0,8 m;

d) zajistit podlahy na konzolách pomocí :

- rámků L 0,8 m – namontovaných k trubkám konzol 0,4 m a k rámům pomocí objímkových 

spojek – kromě krajních konzol,

- rámků L 0,4 m nebo zajištění podlah konzoly 0,4 m – namontovaných příslušně k trubkám 

konzoly  a rámu nebo trubkám konzoly pomocí  objímkových spojek (s výjimkou krajních 

konzol),

e) zajistit podlahy poslední úrovně :
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- zajištěními plošin 0,8 m – upevněnými k trubkám rámů,

- rámky L 0,8 m upevněnými k rámům, na kterých nejsou konzoly,

- horními rámky nasazenými na trubkách krajních rámů lešení.

Obr. 29. Rozšíření nejvyšší úrovně lešení pomocí konzol 0,8 m na vnější straně a konzol 0,4 m

 na vnitřní straně lešení.

3.2.6.7. Změna délky modulu z 3,0 m na 2,2 m a naopak s využitím konzol

V případě změny délky krajního pole z modulu 2,2 m na pole o délce 3,0 m v dané úrovni, se 

z čelní strany na rám pomocí objímkových spojek namontují modulové konzoly. Na trubky konzol 

se nasadí podpěry s čepy následně se na čepy podpěry a sousedící rám položí podlahy dlouhé 0,8 

m.  Dále  se nasadí  rámy další  úrovně a  k rámu,  na kterém jsou umístěny konzoly  se připevní 

zajištění plošiny 0,8 m a vzpěry modulové konzoly (uchycením druhého konce vzpěry na trubku 

konzoly).  Prostor  na konzolách doplnit  okopovou zarážkou 0,8 m a z čelní  strany lešení  čelní 

okopovou zarážkou. 

Na konzolách je dovoleno namontování nejvýše 4 dalších úrovní lešení.

Obr. 30. Změna délky modulu krajního pole z 2,2 m na 3,0 m s použitím modulových konzol

V případě zkrácení délky krajního pole z 3,0 m na 2,2 m se široké konzoly nasadí v opačném 

směru než ve výše uvedeném případu. Na krajní rám se namontuje čelní okopová zarážka a čelní 

zábradlí.
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Obr. 31. Změna délky modulu krajního pole z 3,0 m na 2,2 m s použitím modulových konzol

3.2.6.8. Lešení s posunutím osy

V případě nutnosti  posunutí  osy lešení  (např.  u nepravidelného tvaru budovy)  se postupuje 

následujícím způsobem:

a) v úrovni, ve které má být posunuta osa se z vnější strany instalují konzoly 0,8 m a vzpěry 

konzol;

b) na konzoly 0,8 m se položí podlahy a konzolové podlahy;

c) nasadí se rámy následující úrovně (jedno hrdlo rámu se nasadí na trubku konzoly a druhé 

na vnější trubku rámu nižší úrovně);

d) nad  podlahy  poslední  úrovně  vlastní  konstrukce  lešení  (konstrukce  vznášené  od  země 

v jedné  osy  bez  použití  rozšíření,  např.  pomocí  konzol)  se  namontují  zajištění  podlahy 

konzoly 0,8 m, a následně na krajní rámy – čelní konzolové rámy 0,8 m;

e) rozšířenou úroveň doplnit ztužením, zábradlími, čelními zábradlími, okopovými zarážkami 

a čelními okopovými zarážkami;

f) pokračovat v montáži posunuté osy lešení podle obecných zásad uvedených v Montážních 

instrukcích.

Po posunutí osy lešení na konzolách je možné namontovat 4 další úrovně lešení.

Příklady uspořádání lešení s posunutou osou jsou zobrazeny na obrázku.

Obr. 32. Posunutí osy lešení

Obr. 32. Posunutí osy lešení
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3.2.6.9. Ochranné stříšky

Ochranné stříšky je  možné montovat  na vnější  straně lešení  při  použití  průchozích rámů v 

nejnižší úrovni. Do vnější trubky průchozího rámu se vloží čep vzpěry ochranné stříšky s čepy pro 

položení podlah a druhý konec se spojí s výztuhou pomocí čepu se záklopku ramene ochranné 

stříšky. Výztuhu následně spojit s rámem následující úrovně s použití otočného spojovacího prvku. 

Prostor  mezi  vzpěrami  vyplnit  podlahami.  Tvar  čepů  zajišťuje  podlahy  proti  vypadnutí  (např. 

působením silného větru nebo vnějších sil).

Obr. 33. Ochranná stříška uchycená na průchozích rámech

3.2.7. Průchody pod lešením

Pro  umožnění  průchodu  pod  lešeními,  postavenými  např.  na  chodnících,  se  v nejnižších 

úrovních místo rámů používá průchozí rámy. Ty současně umožňují umístění ochranných stříšek 

zabezpečujících okolní prostor lešení nacházejících  se bezprostředně při veřejných komunikacích.

3.2.8. Průjezd pod lešením

Pro  realizaci  průjezdů  pod  lešením  slouží  příhradové  vazníky.  Dva  příhradové  vazníky 

s regulačními šrouby se upevní k rámům lešení pomocí objímkových spojek příhradových vazníků 

(rozchod  vazníků  zaručuje  možnost  montáže  rámů  s použitím  modulu  2,2  nebo  

3,0 m). Dále se na matice regulačních šroubů nasadí příčník vazníku a plocha nad vazníky se 

vyplní podlahami. Montáž následující úrovně se začne nasazením rámů při současném nasazení 

rámu na šrouby vazníku.  Další  postup montáže  následuje  podle  obecných  zásad  uvedených  

v Montážních instrukcích.
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V Katalogu výrobků firmy Termosprzęt jsou uvedeny také příhradové vazníky o délkách 4,4 m; 

6,0 m a 6,6 m – včetně šroubů a dále o délkách 4,4 m; 5,0 m a 6,0 m - bez šroubů.

Obr. 34. Lešení s namontovaným příhradovým vazníkem

Maximální přípustné zatížení na daný příhradový nosník

Délka příhradového nosníku Přípustné zatížení
4,40 m 9 kN
6,00 m 3,5 kN
6,60 m 2 x 4 kN

3.2.9. Montáž nároží lešení
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Montáž nároží lešení se provádí s použitím rohových spojovacích prvků nebo pomocí trubek a 

otočných spojovacích prvků. Prostor mezi poli se vyplní podlahami s jejich současným zajištěním 

proti vypadnutí.

Obr. 35. Montáž nároží lešení

3.2.10. Spojovací prvky (spojky)

Při montáži rámových lešení typu Termosprzęt se požívají následující druhy spojek :

a) otočné spojky typ EN 74-SW-A, u kterých:

− dolní  mezní  nosnost  s ohledem  na  posunutí  ∆1 v rozmezí  0  až  7  mm  je  rovna  

P=L(∆1) = 6,0 kN;

− dolní  mezní  nosnost  s ohledem  na  posunutí  ∆2 v rozmezí  0  až  0,5  mm  je  rovna  

P=L(∆2) = 8,5 kN;

− výpočtová únosnost je 5,1 kN.

b) křížové (normální) spojky typ EN 74-RA-B, u kterých:

− dolní  mezní  nosnost  s ohledem  na  posunutí  ∆1 v rozmezí  0  až  7  mm  je  rovna  

P=L(∆1) = 10,0 kN;

− dolní  mezní  nosnost  s ohledem  na  posunutí  ∆2 v rozmezí  0  až  0,5  mm  je  rovna  

P=L(∆2) = 15 kN;

− výpočtová únosnost je 9 kN.

Pro šestihranné  matice  M14 používané  pro  sešroubování  spojovacích prvků činí  utahovací 

moment 50 – 80 Nm.
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Spojovací prvky lešení jsou shodné s požadavky následujících norem: ČSN 73 8101 a ČSN EN 

74, vlastní Certifikáty ÜZ-OGI-26-900577000.4 a ÜZ-OGI-26-900577000.5 vydané Institutem Otto 

Graf univerzity Stuttgart.

4. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ

4.1. Předání lešení do používání

Každé lešení před jeho předáním do provozu (po celkovém ukončení montážních prací) je třeba 

podrobit následujícím provozním zkouškám :

a) ověření  stavu  podloží  –  jako  doklad  o  kontrole  postačuje  vyjádření  stavbyvedoucího  o 

provedení  zkoušek  stavu  podloží  ve  shodně  s údaji  uvedenými  v bodě  2.2.  této 

dokumentace,

b) kontrola usazení lešení vnějším ohledáním,

c) ověření  geometrie  konstrukce lešení  – ověření  rozměrů rozestavení  rámů v podélném a 

příčném směru a výšek jednotlivých úrovní se zohledněním přípustných odchylek,

d) ověření  velikosti  odchýlení  konstrukce  lešení  od  vodorovné  a  svislé  roviny.  Dovolené 

odchylky v tomto případě jsou :

- při odchýlení vrcholů rámů od vertikály: nejvýše 15 mm pro lešení o celkové výšce do 10 m, 

nejvýše 25 mm pro výšku lešení nad 10 m;

- při odchýlení svislého rámu od vertikály v rozmezí jedné úrovně lešení – nejvýše 10 mm;

- při odchýlení podélné osy lešení od roviny podélníků -  ± 50 mm po celé délce lešení bez 

ohledu na velikost rozchodu svislých rámů lešení;

- při odchýlení příčné osy lešení od roviny příčníků - ± 20 mm;

e) vnější vizuální kontrola ztužení lešení;

f) kontrola kotvení – metodou zkoušky vytržení kotev s použitím speciálního zařízení. Zkoušce 

je třeba podrobit alespoň 10 % náhodně vybraných kotev z celkového počtu;

g) vnější vizuální kontrola pracovních plošin;

h) vizuální ověření splnění požadavků týkajících se dopravních vztahů;

i) kontrola bleskosvodných zařízení prostřednictvím měření odporu;

j) ověření polohy vůči vedení elektrického napětí vnějším ohledáním;

k) vizuální kontrola zajištění.

4.2. Prohlídky lešení 

Po dobu provozu lešení podléhají  povinnosti provedení následujících prohlídek: dle ČSN 73 

8101 čl. VI. Používání, prohlídky, údržba od. 205 – 210.                    

a) denních,

b) čtrnáctidenních, 

c) mimořádných – např. po bouřce, působení silného větru apod.
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Při prohlídce je třeba kontrolovat:

a) usazení lešení,

b) zajištění (zábradlí, zarážky),

c) plošiny (poškození, způsob zatížení plošin),

d) dopravní tahy (upevnění žebříků, poklopy průlezů pracovních podlah – funkčnost zamykání 

a otevírání),

e) zajištění roštů nejvyšší úrovně a konzolových roštů proti vypadnutí,

f) stav křížových a otočných spojovacích prvků,

g) stav kotvení a ztužení.

Za  provedení  prohlídek  je  zodpovědný  stavbyvedoucí  nebo  jím  pověřená  osoba.  Výsledku 

prohlídky je třeba zapsat do stavebního deníku.

4.3. Přeprava a skladování lešení

Přeprava  komponentů  lešení  zabezpečená  proti  pohybu  a  poškození  může  být  prováděna 

libovolnými dopravními prostředky. Jednotlivé prvky jsou baleny u výrobce podle přání zákazníka.

Výrobce  nabízí  také  palety  pro  přepravu  rámů,  umožňující  vykládku  jak  pomocí 

vysokozdvižného vozíku, tak s použitím jeřábu.

Díly lešení je třeba uchovávat na místech chráněných před atmosférickými srážkami a stykem 

s půdou.

5. POŽADAVKY BHP PŘI STAVBĚ A PROVOZU LEŠENÍ

V průběhu  montáže,  používání  a  demontáže  rámových  lešení  typu  Termosprzęt  je  nutné 

splňovat níže uvedené nároky z oblasti bezpečnosti a hygieny práce:

a) montáž a demontáž lešení může být prováděna výhradně osobami příslušně proškolenými 

v oblasti konstrukce, stavby a demontáže lešení – montérů vlastnících příslušná oprávnění. 

Na lešení mohou pracovat pouze osoby starší 18-ti let, seznámeny s používáním lešení a 

s předpisy BHP a s požadovanou  fyzickou způsobilostí.;

b) stavba  a  demontáž  musí  probíhat  pod  dozorem  oprávněné  osoby,  která  je  povinna 

seznámit  pracovníky s typem konstrukce lešení a dále s metodami a podmínkami montáže 

(demontáže) v souladu s TPD;

c) montážní  pracovníci  a  osoby  provádějící  práce  na  lešení  se  musí  prokázat  platným 

lékařským  osvědčením  potvrzujícím  způsobilost  jejich  zdravotního  stavu  k výkonu 

výškových prací.  Tito pracovníci  se mají  vyznačovat  dobrým zdravotním stavem, hlavně 

pak dobrým sluchem, schopnosti udržet rovnováhu a znalostí poskytování první pomoci;

d) před přistoupením k práci na lešení je třeba se ujistit, zda byly provedeny příslušné provozní 

zkoušky lešení, tak jak byly popsány v bodě 5.1. této TPD;
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e) je nepřípustné používání lešení dříve než dojde k jeho kontrole a komisnímu převzetí;

f) je přísně zakázáno:

- přetěžování podlah,

- používání vyšších lešení než povoluje TPD,

- skladování materiálu a nářadí takovým způsobem, který by ztěžoval provádění prací,

- shazování dílů lešení, byť z nevelké výšky,

- připouštění k práci osob pod vlivem alkoholu,

- používání  ochranných  stříšek  jako  míst  pro  dodatečné  uskladňování  materiálu  a  jako 

pracoviště,

- používání k montáží poškozených prvků,

- šplhání po konstrukci lešení,

- montáž světelných zdrojů bezprostředně na lešení,

- provádění  montáže  nebo  demontáže  při  současném  provádění  jiných  prací  na  nižších 

úrovních lešení;

g) je nutno dodržovat termíny provozních prohlídek;

h) je třeba udržovat plošiny v čistotě a pořádku, rozmisťovat zatížení rovnoměrně po povrchu 

plošiny;

i) je  dovoleno  provádění  prací  na lešení  vzdáleném více než 25 cm od povrchu zdi  pod 

podmínkou namontování na této straně zábradlí a zarážek nebo upevnění konzol;

j) dovoluje se použití přídavného osvětlení bateriovými svítilnami;

k) pracovníci musí být vybaveni ochranným oblečením typu kombinéza, neklouzavými botami, 

ochrannými přilbami a osobními ochrannými prostředky proti pádu;  

l) během větru o rychlosti větší než 10 m/s – tj. v době kdy se začínají pohybovat hrubší větve 

a tenčí kmeny stromů – je bezpodmínečně nutné přerušení veškerých prací a okamžité 

opuštění lešení.

6. POPIS TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ LEŠENÍ

6.1. Obecná ustanovení

Lešení Termosprzęt v typových provedeních jsou využívány jako stavební lešení pro inspekční 

a lehké stavební práce (natěračské, omítkářské práce), u kterých se nevyžaduje skladování většího 

množství materiálu. 

Lešení  s konstrukcí  popsanou  v této  kapitole,  určena  k používání  podle  zásad  uvedených 

v podrobných ustanoveních, nevyžadují provedení statických a pevnostních výpočtů.

Všechny konstrukce lišící se od popsaných typových je třeba považovat za netypové.

Jako netypové konstrukce je třeba považovat zvláště lešení:

a) lešení zakrytá plachtou,

b) lešení zatížená vyšším než jmenovitým zatížením 2 kN/m2,
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c) lešení, kterým jsou upevňovány stavební výtahy nebo dopravníky s nosností vyšší než 150 

kg,

d) lešení, ve kterých je zatěžována více než jedna úroveň,

e) lešení s průchozími rámy, příhradovými vazníky a ochrannými stříškami,

f) lešení s konstrukcí lišící se od popsaných v této instrukci.

6.2. Technické údaje typových lešení 

Lešení „Termosprzęt 0,8“ vysoké 30 m

Varianta lešení RR 08/2/30/0
RR 08/3/30/0

RR 08/2/30/1
RR 08/3/30/1

RR 08/2/30/2
RR 08/3/30/2

Šířka lešení B (m) 0,748 0,748 0,748

Délka pole L (m) 2,2 nebo 3,0 2,2 nebo 3,0 2,2 nebo 3,0

Výška lešení H (m) max. 30 max. 30 max. 30

Rozšíření plošin Není
Úzké rozšíření 0,3 

m na každé úrovni a 
široké rozšíření 0,8 m 

na nejvyšší úrovni

Průchozí rám + 
podpěra ochranné 
stříšky - na nejnišší 

úrovni

Zakrytí lešení  / 
umístění lešení

není

a
A

částečně 
otevřená 
fasáda není

a
A

částečně 
otevřená 
fasáda není

a
A

částečně 
otevřená 
fasáda

b
B

uzavřená 
fasáda

b
B

uzavřená 
fasáda

b
B

uzavřená 
fasáda

síť c
C

uzavřená 
fasáda síť c

C
uzavřená 
fasáda síť * c

C
uzavřená 
fasáda

Přípustné užitečné 
zatížení q (kN/m2) 2,0 2,0 2,0

Typ podlah
ocelové 2,2 m; 3,0 m ocelové 2,2 m; 3,0 m ocelové 2,2 m; 3,0 m

Max. vzdálenost 
hrany plošiny od zdi 
budovy (m)

0,25 0,65 0,25

* - lešení je zakryto sítí od třetí úrovně výše
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Lešení „Termosprzęt 0,8“ vysoké 60 m

Varianta lešení RR 08/2/60/0 RR 08/3/60/1

Šířka lešení B (m) 0,748 0,748

Délka pole L (m) 2,2 3,0

Výška lešení H (m) max. 60 max. 60

Rozšíření plošin není není

Zakrytí lešení/umístění lešení není uzavřená fasáda není uzavřená fasáda

Přípustné užitečné 
zatížení q (kN/m2) 2,0 2,0

Typ podlah ocelové 2,2 m ocelové 3,0 m

Max. vzdálenost hrany plošiny od zdi 
budovy (m) Max. 0,25 max. 0,25

Lešení „Termosprzęt 1,1“ vysoké 30 m

Varianta lešení RR 11/2/30/0
RR 11/3/30/0

RR 11/2/30/1
RR 11/3/30/1

Šířka lešení B (m) 1,073 1,073

Délka pole L (m) 2,2   3,0 2,2   3,0

Výška lešení H (m) max. 30 max. 30

Rozšíření plošin Není
Úzké rozšíření 0,3 m na 

každé úrovni a široké rozšíření 
na nejvyšší úrovni

Zakrytí lešení/umístění lešení
není

A část. otevřená 
fasáda není

A část. otevřená 
fasáda

B uzavřená fasáda B uzavřená fasáda

síť C uzavřená fasáda síť C uzavřená fasáda

Přípustné užitečné 
zatížení q (kN/m2) 2,0 2,0

Typ podlah ocelové 2,2 m; 3,0 m ocelové 2,2 m; 3,0 m

Max. vzdálenost hrany plošiny od 
zdi budovy (m) max. 0,25 max. 0,65

POZOR:
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Rámová lešení „Termosprzęt“ patří do skupiny lešení o přípustném zatížení 2 kN/m2 umístěném 

na jednom patře v dané věži lešení.

Uživatel lešení je povinen vyvěsit na něj tabuli s uvedením výše definovaného zatížení.

6.3. Podrobná ustanovení

6.3.1. Ustavení lešení

Podloží,  na kterém se staví lešení musí být dostatečně rovné a nosné. Nosnost podloží se 

stanoví se zohledněním ustanovení v bodě 2.2 těchto instrukcí. Hodnoty tlaku patek na podloží 

jsou  určeny  údaji  uvedenými  v tabulce  bodu  6.6.  Velikost  pražců  musí  být  volena  tak,  aby 

jednotkové zatížení od konstrukce lešení nepřekračovalo nosnost podloží. Při umístění lešení na 

nakloněném podloží je nutné použití vyrovnávacích pražců.

6.3.2. Podlahy

Podlahy  splňují  v lešení  zároveň  funkci  ztužení  ve  vodorovných  rovinách,  proto  musí  být 

bezpodmínečně použity ve všech polích lešení.

6.3.3. Ochranná zábradlí a zarážky

Všechny podlahy musí být zabezpečeny pomocí hlavního a prostředního zábradlí montovaného 

na záklopkové úchyty svislých rámů a zarážek.

V případě, kdy se okraj podlahy nachází ve vzdálenosti větší než 25 cm od zdi budovy, musí 

být podlaha zabezpečena i z této strany (dvě zábradlí a zarážka).

6.3.4. Kotvení

Rastr kotvení a kotevní síly

Rastry  kotvení  a  typ  kotvení  jsou  zobrazeny na obrázcích jednotlivých  montážních variant. 

Hodnoty kotevních sil uvádí tabulka bodu č. 6.5. Kotvení nesmí přenášet svislé síly. Požadované 

hodnoty kotevních sil uvedené v tabulkách byly stanoveny pro lešení umístěna při:

- částečně otevřených zdích, tzn. takových, na kterých se nacházejí rovnoměrně rozmístěné 

otvory jejichž plocha nepřevyšuje 60% celkové plochy zdi,

- uzavřených zdích, tzn. takových, ve kterých nejsou otvory.

Není přípustná lineární interpolace kotevních sil v případě otevřených zdí.

Aplikace   kotvících sil do kotvícího povrchu  

Lešení musí být ukotvena ke zdi budovy nebo stavby způsobem zaručujícím stabilitu a tuhost 

konstrukce lešení a umožňujícím přenos vnějších sil působících na lešení (síly od bočního náporu 

větru, excentrická statická zatížení, zatížení vyvolaná činností pracovníků, síly od nerovnoměrného 

usazování konstrukce).

Nepřípustné je kotvení lešení k bleskosvodům, okenním rámům, okapům apod. 
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Ke kotvení používat pouze kotvící prvky (úchyty lešení), které jsou součástí výbavy systému. 

Nepřípustné je používání drátů, provazů apod.

Druh použitých kotev je třeba konzultovat se zástupcem výrobce lešení.

V případě použití kotev určených pro konkrétní druh budovy, musí být dodrženy podmínky pro 

ně stanovené.

K těmto podmínkám patří:

- dokumentace podloží kotvení,

- požadovaná měření stavebních prvků a rozestupy hran,

- speciální montážní postupy.

Nosnost elementů mezi kotevními úchyty na lešení a podkladem kotvení musí být dokázána 

provedením zkoušek.

Zkušební zatížení

Kotvící  prvky,  podrobené  zkušením zatížením,  musí  být  stanoveny znalcem v závislosti  na 

jejich počtu a poloze.

Zatěžkávací zkoušky se provádějí podle následujících kritérií:

a) zkušební zatížení činí 1,2 násobek požadované kotvící síly F, podle tabulky v kapitole 6.5

b) počet kotvících bodů podrobených zkouškám musí činit alespoň:

- 10% v případě betonového podkladu,

- 30% v případě pokladu z jiných stavebních materiálů,

- ověření podléhají všechny druhy kotev,

- minimální počet ověřovaných prvků je 5.

Pokud  jednotlivé,  nebo  většina  kotvících  elementů  nevyhoví  zatěžkávací  zkoušce,  potom 

znalec je povinen:

- stanovit příčiny tohoto jevu,

- navrhnout plnohodnotné náhradní kotvení,

případně zvětšit rozsah kontroly.

Výsledky zkoušek je třeba  zdokumentovat a přechovávat po dobu používání lešení.

Podrobné informace týkající se kotvící techniky lešení udělí zástupce výrobce.

6.3.5. Svislá ztužení

Ztužení provádět v souladu s rastry ztužení uvedenými na obrázcích jednotlivých montážních 

variant, přičemž je třeba dodržovat zásadu montáže ztužení v každém pátém poli. V každé úrovni 

lešení se musí nacházet alespoň dvě ztužení. Ztužení provádět ve věžovém uspořádání (ztužení 

jsou rozmístěna v jednom svislém tahu) nebo alternativně ve velkoplošném uspořádání u lešení 

s výškou do 30 m.  V případě lešení  s výškou nad 30m je  povoleno  pouze věžové uspořádání 

ztužení.
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6.3.6. Rozšiřující plošina úzká

Rozšiřující plošiny úzké mohou být montovány pouze na vnitřní straně lešení a to ve všech 

úrovních lešení.

6.3.7. Rozšiřující plošina široká

Rozšiřující  plošiny  široké  (dvoupodlahové)  mohou  být  použity  jak  na  vnější  straně  lešení  

tak i na vnitřní straně lešení v úrovni pracovní plošiny.

6.3.8. Provozní zatížení

Materiál  potřebný  k provádění  prací  nesmí  být  hromaděn  na  pracovní  plošině  v množství 

překračujícím přípustné zatížení plošiny. Materiál má být rozložen rovnoměrně po celé ploše.

Pracovní plošiny nemohou být zatěžovány uskupením osob překračujícím dovolené zatížení, 

pro  které  je  lešení  uzpůsobeno.  Jako  výpočtovou  hmotnost  jednoho  pracovníka  na  lešení  se 

uvažuje 80 kg.

Pracovní  plošiny  nesmějí  být  zatíženy  stroji,  které  za  chodu  vyvolávají  chvění,  pokud  se 

nepředpokládalo zachycení těchto vibrací pomocí tlumičů. Hadice pro dopravu malty musí být přes 

elementy lešení převěšovány kloubově.

6.3.9. Ochranné stříšky v typových lešeních

V typových lešeních se nepředpokládá použití  ochranných stříšek jako součást příslušenství 

lešení. V souvislosti s tím, pokud nastane potřeba použití ochranných stříšek, je třeba je montovat 

nezávisle na konstrukci lešení a ani nemají být s touto konstrukcí spojeny. Stříšky musí splňovat 

požadavky stanovené ve vyhlášce ČUBP a ČBO č. 324/90sb.

6.4. Označení typových variant lešení

Kód Popis lešení
RR08/2/30/0 Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 2,2 m a výškou 30 m bez rozšíření plošiny
RR08/2/30/1 Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 2,2 m a výškou 30 m s vnitřními úzkými 
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konzolami v každé úrovni a širokou vnější konzolou v nejvyšší úrovni.
RR08/3/30/0 Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 3,0 m a výškou 30 m bez rozšíření plošiny

RR08/3/30/1
Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 3,0 m a výškou 30 m s vnitřními úzkými 

konzolami v každé úrovni a širokou vnější konzolou v nejvyšší úrovni.
RR08/2/60/0 Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 2,2 m a výškou 60 m bez rozšíření plošiny
RR08/3/60/0 Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 3,0 m a výškou 60 m bez rozšíření plošiny
RR11/2/30/0 Lešení Termosprzęt 1,1 s délkou pole 2,2 m a výškou 30 m bez rozšíření plošiny

RR11/2/30/1
Lešení Termosprzęt 1,1 s délkou pole 2,2 m a výškou 30 m s vnitřními úzkými 

konzolami v každé úrovni a širokou vnější konzolou v nejvyšší úrovni.
RR11/3/30/0 Lešení Termosprzęt 1,1 s délkou pole 3,0 m a výškou 30 m bez rozšíření plošiny

RR11/3/30/1
Lešení Termosprzęt 1,1 s délkou pole 3,0 m a výškou 30 m s vnitřními úzkými 

konzolami v každé úrovni a širokou vnější konzolou v nejvyšší úrovni.

RR08/2/30/2
Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 2,2 m a výškou 30 m s průchozí rámy a 

podpěrami ochranné stříšky v nejnižší úrovni.

RR08/3/30/2
Lešení Termosprzęt 0,8 s délkou pole 3,0 m a výškou 30 m s průchozí rámy a 

podpěrami ochranné stříšky v nejnižší úrovni.

6.5. Požadované kotvící síly typových lešení „Termosprzęt“

Označení 

varianty lešení

Délka 

plošiny

(m)

Rozšíření 

plošiny

Výška 

lešení

(m)

Požadované kotvící síly
Nekryté lešení Lešení kryté sítí

Částečně 

otevřená fasáda
Uzavřená fasáda Uzavřená fasáda

F⊥ (kN) F|| (kN) F⊥ (kN) F|| (kN) F⊥ (kN) F|| (kN)

RR08/2/30/0 2,2 ne 30 4,4 1,7 3,6 1,7 3,6 3,3
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RR08/2/30/1 2,2 ÚK+ŠK 30 2,2 1,0 1,0 1,0 3,6 4,3

RR08/3/30/0 3,0 ne 30 2,8 1,7 1,8 1,7 4,7 4,2

RR08/3/30/1 3,0 ÚK+ŠK 30 2,8 1,7 1,8 1,7 2,4 2,3

RR08/2/60/0 2,2 ne 60 2,8 1,0

RR08/3/60/0 3,0 ne 60 3,6 1,0

RR11/2/30/0 2,2 ne 30 4,4 1,7 3,6 1,7 3,5 3,3

RR11/2/30/1 2,2 ÚK+ŠK 30 2,2 1,0 1,0 1,0 3,6 4,3

RR11/3/30/0 3,0 ne 30 2,8 1,7 1,8 1,7 4,7 4,2

RR11/3/30/1 3,0 ÚK+ŠK 30 2,8 1,7 1,8 1,7 2,4 2,3

Pozor:

- hodnoty  kotvících  sil  to  jsou  výpočtové  hodnoty  se  zohledněným  součinitelem  zatížení 

γf=1,5,

- týká  se  pouze  lešení,  která  jsou  zakryta  sítí  s aerodynamickým  součinitelem  cf⊥ ≤ 0,6;

cf|| ≤ 0,2;

- částečně otevřená zeď – lešení umístěno u zdi, ve které plocha rovnoměrně rozmístěných 

otvorů není větší než 60% celkové plochy zdi,

- uzavřená zeď – lešení umístěno u zdi bez otvorů.

6.6. Zatížení podloží typových lešení „Termosprzęt“

Označení 

varianty lešení

Délka 

plošiny

(m)

Rozšíře-ní 

plošiny

Výška 

lešení

(m)

Zatížení podloží od jednoho sloupku [kN]
Nekryté lešení Lešení kryté sítí

Částečně 

otevřená fasáda
Uzavřená fasáda Uzavřená fasáda

RR08/2/30/0 2,2 ne 30 15,2 15,2 18,0

RR08/2/30/1 2,2 ÚK+ŠK 30 25,4 25,4 28,9

RR08/3/30/0 3,0 ne 30 18,7 18,7 18,7
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RR08/3/30/1 3,0 ÚK+ŠK 30 32,6 32,6 32,6

RR08/2/60/0 2,2 ne 60 26,7

RR08/3/60/0 3,0 ne 60 32,5

RR11/2/30/0 2,2 ne 30 19,3 19,3 19,3

RR11/2/30/1 2,2 ÚK+ŠK 30 26,0 26,0 29,6

RR11/3/30/0 3,0 ne 30 24,12 24,12 24,12

RR11/3/30/1 3,0 ÚK+ŠK 30 33,3 33,3 33,3

Pozor:

- hodnoty  kotvících  sil  to  jsou  výpočtové  hodnoty  se  zohledněným  součinitelem  zatížení 

γf=1,5.
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6.7. Rastry ztužení a kotvení pro typová lešení „Termosprzęt“

Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/30/0 – bez zakrytí

RR 11/2/30/0 – bez zakrytí 

TPD rámových lešení Termosprzęt 414

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/30/0 0,75 m

RR 11/2/30/0 1,1 m
Délka pole L RR 08/2/30/0 2,2 m 

RR 11/2/30/0 2,2 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Otevřená fasáda

Uzavřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny ne 



Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/30/1 – bez zakrytí 

RR 11/2/30/1 – bez zakrytí

TPD rámových lešení Termosprzęt 424

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/30/1 0,75 m

RR 11/2/30/1 1,1 m
Délka pole L RR 08/2/30/1 2,2 m 

RR 11/2/30/1 2,2 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,65 m
Umístění lešení Otevřená fasáda

Uzavřená fasáda
Zakrytí ne
Rozšíření plošiny Úzká konzola

Široká konzola



Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno 

ke    dvěma sloupkům v každém 

patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/30/0 – kryté sítí 

RR 11/2/30/0 – kryté sítí

TPD rámových lešení Termosprzęt 434

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/30/0 0,75 m

RR 11/2/30/0 1,1 m
Délka pole L RR 08/2/30/0 2,2 m 

RR 11/2/30/0 2,2 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny ne 
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Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/30/1 – kryté sítí 

RR 11/2/30/1 – kryté sítí

TPD rámových lešení Termosprzęt 444

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/30/1 0,75 m

RR 11/2/30/1 1,1 m
Délka pole L RR 08/2/30/1 2,2 m 

RR 11/2/30/1 2,2 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,65 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny Úzká konzola

Široká konzola
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Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/30/0 – nekryté, otevřená fasáda 

RR 11/3/30/0 – nekryté, otevřená fasáda

TPD rámových lešení Termosprzęt 454

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/0 0,75 m

RR 11/3/30/0 1,1 m
Délka pole L RR 08/3/30/0 3,0 m 

RR 11/3/30/0 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Otevřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny ne



Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/30/0 – nekryté, uzavřená fasáda 

RR 11/3/30/0 – nekryté, uzavřená fasáda

TPD rámových lešení Termosprzęt 464

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/0 0,75 m

RR 11/3/30/0 1,1 m
Délka pole L RR 08/3/30/0 3,0 m 

RR 11/3/30/0 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny ne
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Způsob ukotvení

• -  10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/30/0 – kryté sítí 

RR 11/3/30/0 – kryté sítí 

TPD rámových lešení Termosprzęt 474

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/0 0,75 m

RR 11/3/30/0 1,1 m
Délka pole L RR 08/3/30/0 3,0 m 

RR 11/3/30/0 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny ne
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Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/30/1 – nekryté 

RR 11/3/30/1 – nekryté

TPD rámových lešení Termosprzęt 484

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/1 0,75 m

RR 11/3/30/1 1,1 m
Délka pole L RR 08/3/30/1 3,0 m 

RR 11/3/30/1 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,65 m
Umístění lešení Otevřená fasáda

Uzavřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny Úzká konzola

Široká konzola



Způsob ukotvení

• -  10% kotevních  tyčí  uchyceno 

ke    dvěma sloupkům v každém 

patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/30/1 – kryté sítí

TPD rámových lešení Termosprzęt 494

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/1 0,75 m

RR 11/3/30/1 1,1 m
Délka pole L RR 08/3/30/1 3,0 m 

RR 11/3/30/1 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,65 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny Úzká konzola

Široká konzola



RR 11/3/30/1 – kryté sítí

Způsob ukotvení

• - 10% kotevních tyčí uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/60/0 – nekryté 

TPD rámových lešení Termosprzęt 505

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/60/0 0,75 m

Délka pole L RR 08/2/60/0 2,2 m 

Výška lešení 60,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny ne



5 x L b c5 x L

4 
m

60
 m

0,
20

 m

14
 m

Způsob ukotvení

• -  10% kotevních tyčí  uchyceno ke 

dvěma sloupkům v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/3/60/0 – nekryté

TPD rámových lešení Termosprzęt 515

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/60/0 0,75 m

Délka pole L RR 08/2/30/0 3,0 m 

Výška lešení 60,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí ne 
Rozšíření plošiny ne

b c



Způsob ukotvení

• -  10%  kotevních  tyčí 

uchyceno ke dvěma sloupkům 

v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“

RR 08/2/30/2 – kryté sítí

TPD rámových lešení Termosprzęt

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/2/30/2 0,75 m
Délka pole L RR 08/2/30/2 2,2 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny Průchozí rám + 

podpěra ochranné 
stříšky

525
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Způsob ukotvení

• -  10%  kotevních  tyčí 

uchyceno ke dvěma sloupkům 

v každém patře

Rámové lešení „Termosprzęt“
RR 08/3/30/2 – kryté sítí

7. VOLNĚ STOJÍCÍ POJÍZDNÉ LEŠENÍ

TPD rámových lešení Termosprzęt

Typ lešení: Termosprzęt 
Šířka lešení b RR 08/3/30/2 0,75 m
Délka pole L RR 08/3/30/2 3,0 m 
Výška lešení 30,0 m
Užitečné zatížení 2 kN/m2

Maximální vzdálenost od zdi c 0,25 m
Umístění lešení Uzavřená fasáda
Zakrytí síť
Rozšíření plošiny Průchozí rám + 

podpěra ochranné 
stříšky

535



Lešení ve  volně stojícím pojízdném provedení se skládá především z typových prvků rámových 

lešení  typu  „Termosprzęt“  (tzn.  z rámů,  horních  rámků,  podlah  s průlezy,  zábradlí  a  ztužení). 

Konstrukce se jako celek montuje na speciální  podvozek tvořený profily obdélníkového průřezu. 

Podvozek je nabízeno ve dvou provedeních:

− malý  podvozek  (se  základnou  o  rozměrech  1600×2200  mm)  –  umožňuje  montáž  věže 

s výškou asi do 5 m,

− velký  podvozek  (se  základnou  o  rozměrech  2800×3000 mm) –  umožňuje  montáž  věže 

s výškou asi do 11 m (podlaha posledního patra se nachází ve výšce 10 m).

Podvozek  je  vybaven  pojezdovými  koly,  které  slouží  pouze  k přemisťování  po  zpevněném 

(hladkém) povrchu nebo po speciálních jízdních pásech. Sklon terénu by neměl přesahovat 1%. 

Není dovoleno pracovat na lešení, pokud toto spočívá na pojezdových kolech. 

Před započetím práce na lešení je třeba jej usadit na šroubové patky a ustavit do vodorovné 

polohy.

Konstrukce podvozku také umožňuje nesymetrické ustavení věže lešení vůči jeho podvozku, 

což zjednodušuje provádění prací u svislých zdí. V tomto případě je vyžadováno kotvení lešení ke 

zdi pomocí kotevních tyčí a křížových nebo otočných spojovacích prvků.

V případě montáže věže lešení na velký podvozek je nutné použití tažných lan se šroubovými 

napínáky,  které  jsou součástí  nabídky firmy Termosprzęt.  Tato  lana se upevní  jednou stranou 

k úchytům podvozku a druhou stranou k místu spojení rámu s horním rámkem (viz obr. ).

Celková maximální výška pojízdného lešení činí asi 11 m (podlaha posledního patra se nachází 

ve výšce 10 m) a nejvyšší přípustné zatížení podlahy je 2 kN/m2.

Volně stojící pojízdné lešení není typovým řešením, proto pro každý případ, zvláště pak pro 

vystavený  působení  větru,  je  nutné  vypracování  projektové  dokumentace,  včetně  statických 

výpočtů a technického popisu.
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8. KRITÉRIA ELIMINACE OPOTŘEBOVANÝCH  NEBO POŠKOZENÝCH SOUČÁSTÍ

Po  demontáži  lešení  je  třeba  pokaždé  provést  revizi  součástí  z hlediska  opotřebení  

a poškození, s cílem eliminace opotřebovaných a poškozených součástí od těch, které jsou pro 

další používání způsobilé. 

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled kritérií eliminace opotřebovaných nebo poškozených 

součástí:

Komponent Kontrolované Druh poškození Další postup
Podlaha

Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 
použití

Protiskluzová 
perforace

Trhliny na okrajích otvorů mezi 
řadami otvorů

Vyloučení z dalšího 
použití

Profil okraje Trvalé, znatelné deformace Vyloučení z dalšího 
použití

Kování Trhliny na okrajích otvorů pro 
uchycení na čepy rámu

Vyloučení z dalšího 
použití

Žebříková věž
Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 

použití

Kování Trhliny na okrajích otvorů Vyloučení z dalšího 
použití

Zámky zajišťující 
poklop a žebřík

Ztráta schopnosti zajištění 
poklopu nebo žebříku

Oprava nebo výměna 
zámku

Stupeň opotřebení 
překližky Trhliny v překližce Vyloučení z dalšího 

použití
Rámy a rámky

Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 
použití

Čepy se západkami Deformace tvaru Vyrovnat čep nebo 
vyměnit západku

Hrdla trubek 
Ø 60,3x3,2 a koncovky 
trubek
Ø 48,3x3,2

Deformace průměru trubek 
v rozsahu ± 2 mm

Přípustné
(doporučena případná 
oprava) 

Spojení trubek 
Ø 60,3x3,2 
a Ø 48,3x3,2

Trhliny Vyloučení z dalšího 
použití

Rozteč montážních 
trubek

Odchylka rozteče os
 748 ± 2 mm Doporučena oprava

Styčnice
Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 

použití

Čep se západkou Poškození jako v případě rámu Postupovat jako 
v případě rámu

U – profil Trvalá deformace Vyloučení z dalšího 
použití
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Ztužení a zábradlí
Průměry montážních 
otvorů (Ø20 a Ø16)

Odchylky rozměrů v rozmezí do 
1,5 mm

Po překročení 
dovolených tolerancí 
vyloučení z dalšího 
použití

Stav hran montážních 
otvorů Trhliny na okrajích Vyloučení z dalšího 

použití
Příčné zábradlí

Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 
použití

Spojovací prvky Opotřebení závitu šroubu nebo 
matice

Vyměnit poškozený 
element

Šroubová patka
Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 

použití
Zajištění závitu proti 
vyšroubování matice Chybí nebo je poškozeno Vyloučení z dalšího 

použití
Okopové zarážky Stav dřevěného 

povrchu Trhliny Vyloučení z dalšího 
použití

Duté nýty spojující 
plechy s prknem Trhliny Vyloučení z dalšího 

použití
Kotvící spojovací 
prvky Svařované spoje Trhliny ve svaru Vyloučení z dalšího 

použití

Stav háku Deformace nebo trhliny Vyloučení z dalšího 
použití

Otočné
a křížové 
spojovací prvky

Stav spojovacího prvkuOtlačení, trhliny nebo deformace 
částí prvku

Vyloučení z dalšího 
použití

Stopy deformace – vruby na 
povrchu objímky v místě styku 
s maticí překračující 0,5 mm 
hloubky

Vyloučení z dalšího 
použití

Šířka rozevření objímky vyšší 
než 15,5 mm v místě vstupu 
šroubu M14 pod matici

Vyloučení z dalšího 
použití

Otlačení a úbytky na povrchu 
šroubu, matice a jejich závitů

Poškozené elementy 
vyměnit za nové

Příliš velká vůle mezi nýtovanými 
tělesy převyšující 0,8 mm (týká 
se pouze otočných spojovacích 
prvků) 

Vyloučení z dalšího 
použití
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9. KATALOG DÍLŮ

1. Rám s přídavným čepem 
Katalogové č.: 0801000a

 Výška: 2150 mm

 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 20,10 kg

2. Rám
    Katalogové č.: 0801000

 Výška: 2150 mm

 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 19,60 kg

3. Pracovní podlaha   
    s průlezem 
    Katalogové č.: 0802220

 Délka: 2200 mm
 
 Šířka: 660 mm

 Hmotnost: 26,30 kg

4. Ocelová podlaha 0,8 m
    Katalogové č.: 0804080

    Ocelová podlaha 1,5 m
    Katalogové č.: 0804150

    Ocelová podlaha 2,2 m
    Katalogové č.: 0804220

    Ocelová podlaha 3,0 m
    Katalogové č.: 0804300

 Délka:            793 mm
                      1493 mm
                      2193 mm

           2993 mm

 Šířka:               320 mm

 Hmotnost:   6,50 kg
                       11,10 kg

17,30 kg
22,00 kg
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5.   Šroubová patka L = 600
    Katalogové č.: 0805600

    Šroubová patka L =  800
    Katalogové č.: 0805800

 Výška: 600 mm
                       800 mm

            

 Hmotnost: 3,80 kg
4,40 kg

6. Vodorovné ztužení 0,8 m
    Katalogové č.: 0807080

    Vodorovné ztužení 1,5 m
    Katalogové č.: 0807150

    Vodorovné ztužení 2,2 m
    Katalogové č.: 0807220

    Vodorovné ztužení 3,0 m
    Katalogové č.: 0807300

 Délka:          860 mm
                   1560 mm
                   2260 mm
                   3060 mm

 Hmotnost:     2,60 kg
                      4,60 kg
                      6,70 kg
                      9,50 kg

7. Zábradelní tyč 0,8 m
    Katalogové č.: 0808080

    Zábradelní tyč 1,5 m
    Katalogové č.: 0808150

    Zábradelní tyč 2,2 m
    Katalogové č.: 0808220

    Zábradelní tyč 3,0 m
    Katalogové č.: 0808300

 Délka:          850 mm
                   1550 mm
                   2250 mm
                   3050 mm

 Hmotnost: :   1,40 kg
                      2,40 kg
                      3,70 kg
                      4,90 kg

8. Úhlopříčné ztužení 1,5 m
    Katalogové č.: 0809150

    Úhlopříčné ztužení 2,2 m
    Katalogové č.: 0809220

    Úhlopříčné ztužení 3,0 m
    Katalogové č.: 0809300

 Délka: :      2561 mm
                   3033 mm
                   3670 mm

 Hmotnost: :   7,70 kg
                      9,10 kg
                    10,70 kg
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9. Styčnice
      Katalogové č.: 0810000

 Výška: 250 mm

 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 2,80 kg

10. Horní ztužení 2,2 m
      Katalogové č.: 0811220

     Horní ztužení 3,0 m
      Katalogové č.: 0811300

 Délka:  2561 mm 
             3290 mm

 Hmotnost: 7,70 kg 
                   8,90 kg

11. Čelní zábradlí
      Katalogové č.: 0812000

 Výška: 550 mm

 Šířka: 760 mm

 Hmotnost: 3,60 kg

12. Okopová zarážka 0,8 m
       Katalogové č.: 0813080

      Okopová zarážka 1,5 m
       Katalogové č.: 0813150

      Okopová zarážka 2,2 m
      Katalogové č.: 0813220

      Okopová zarážka 3,0 m
      Katalogové č.: 0813300

 Délka: :        830 mm
                   1530 mm
                   2230 mm
                   3030 mm

 Šířka: 150 mm

 Hmotnost:     2,20 kg
                      3,10 kg
                      4,10 kg
                      6,00 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 595



13. Příčná okopová zarážka
      Katalogové č.: 0814000

 Délka: 710 mm
           
 Šířka: 130 mm

 Hmotnost: 1,80 kg

14. Kotevní tyč
      Katalogové č.: 0816115
      Katalogové č.: 0816150

 Délka:     1150 mm 
                1500 mm

 Hmotnost: 4,20 kg 
                   5,40 kg

15. Horní rámek
      Katalogové č.: 0817000

 Výška: 1200 mm
           
 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 12,10 kg

16. Horní rámek s přídavným
        čepem
        Katalogové č.: 0818000

 Výška: 1200 mm
           
 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 12,60 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 606



17. Výložník 
      Katalogové č.: 0820000

 Výška: 700 mm
           
 Šířka: 800 mm

 Hmotnost: 13,40 kg

18. Korekční rámek 500
      Katalogové č.: 0821050

      Korekční rámek 700
      Katalogové č.: 0821070
    
      Korekční rámek 1000
      Katalogové č.: 0821100

      Korekční rámek 1300
      Katalogové č.: 0821130

 Výška:            650 mm
                        850 mm

           1050 mm
           1450 mm

 Šířka:              860 mm

 Hmotnost: 10,30 kg
11,30 kg
13,60 kg
16,00 kg

19. Příhradový vazník 6 m
      Katalogové č.: 0822600

      Příhradový vazník 6 m bez 

      šroubu
      Katalogové č.: 0822601

      Příhradový vazník 4 m
      Katalogové č.: 0822400

      Příhradový vazník 4 m bez 
      šroubu
      Katalogové č.: 0822401

 Délka:            6100 mm
                       4500 mm

 Šířka:              700 mm
             450 mm

 Hmotnost:  63,10 kg
 59,30 kg
 48,00 kg
 44,20 kg

20. Příčník k vazníku
      Katalogové č.: 0844000

 Šířka: 860 mm

 Hmotnost: 4,30 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 616



21. Konzola 0,8 m
      Katalogové č.: 0823000

 Hmotnost: 8,40 kg

22. Konzola 0,4 m 
      Katalogové č.: 0824000

 Hmotnost: 5,10 kg

23. Konzolová podlaha 2,2 m
      Katalogové č.: 0827220

     Konzolová podlaha  3,0 m
     Katalogové č.: 0827300

 Délka:  2200 mm
             3000 mm

 Hmotnost:    8,90 kg
                   12,80 kg

24. Úhlový spojovací prvek
       Katalogové č.: 0831000

 Hmotnost: 2,00 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 626



25. Sloupek zábradlí
       Katalogové č.: 0832000

 Délka: 1200 mm

 Hmotnost: 5,80 kg

26. Zajištění plošiny 0,8 m
      Katalogové č.: 0833000

 Délka: 860 mm

 Hmotnost: 3,00 kg

27.  Vzpěra konzoly
       Katalogové č.: 0834000

       Vzpěra modulové konzoly
       Katalogové č.: 0834001

 Délka: 1700 mm
            1800 mm   

 Hmotnost: 7,50 kg
                   7,90 kg

28. Rámek L 0,8 m
      Katalogové č.: 0828000

 Výška:   1200 mm

 Šířka: 860 mm

 Hmotnost: 6,30 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 636



29. Rámek L 0,8 m s otvorem
      Katalogové č.: 0836000

 Výška:   1200 mm

 Šířka:     860 mm

 Hmotnost: 5,90 kg

30. Rámek L 0,4 m
      Katalogové č.: 0837000

 Výška:   1200 mm

 Šířka:     530 mm

 Hmotnost: 6,20 kg

31. Rámek L 0,4 m s otvorem
      Katalogové č.: 0835000

 Výška:   1200 mm

 Šířka:       530 mm

 Hmotnost: 5,60 kg

32. Čelní konzolový rám 0,8 m
      Katalogové č.: 0838000

 Výška:    1200 mm

 Šířka:        860 mm

 Hmotnost: 10,80 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 646



33. Čelní konzolový rám 0,4 m
      Katalogové č.: 0839000

 Výška: 1200 mm

 Šířka: 530 mm

 Hmotnost: 9,10 kg

34. Spojovací prvek se 
      záklopkou 
      Katalogové č.: 0840000

 Hmotnost: 0,90 kg

35. Zajištění konzolové 

      podlahy 0,4 m 
      Katalogové č.: 0841000

 Délka: 400 mm

 Hmotnost: 1,20 kg

36. Průchozí rám
      Katalogové č.: 0842000

 Výška:        2300 mm

 Šířka:        1600 mm

 Hmotnost:   27,50 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 656



37. Podpěra ochranné stříšky
      Katalogové č.: 0843000

 Délka:        2200 mm

 Hmotnost:   10,20 kg

38. Rám 1,1 m
      Katalogové č.: 1101000

 Výška:        2150 mm

 Šířka:        1150 mm

 Hmotnost:    24,60 kg

39. Horní  rámek 1,1 m
      Katalogové č.: 1102000

 Výška:        1200 mm

 Šířka:        1150 mm

 Hmotnost:    13,90 kg

40. Rámek L 1,1 m
      Katalogové č.: 1103000

 Výška:      1200 mm

 Šířka:      1200 mm

 Hmotnost:    7,40 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 666



41. Čelní zábradlí 1,1 m
      Katalogové č.: 1104000

 Výška:       550 mm

 Šířka:      1100 mm

 Hmotnost:    4,50 kg

42. Čelní okopová zarážka
      1,1 m
      Katalogové č.: 1105000

 Délka:       1050 mm

 Šířka:         130 mm

 Hmotnost:     4,50 kg

43. Zajištění plošiny 1,1 m
      Katalogové č.: 1106000

 Délka:         1200 mm

 Hmotnost:      3,60 kg

44. Křížový spojovací prvek
      Katalogové č.: 5001001

 Hmotnost: 1,50 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 676



45. Otočný spojovací prvek
      Katalogové č.: 5001002

 Hmotnost: 1,70 kg

46. Podélný spojovací prvek
      Katalogové č.: 5001003

 Hmotnost: 2,10 kg

47. Trubkový spojovací prvek
      Katalogové č.: 5001004

 Délka:     198 mm

 Hmotnost: 1,30 kg

48. Nadstavec na šroubovou 
       patku - jednoduchý
       Katalogové č.: 0810100

 Hmotnost: 1,20 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 686



49. Modulová konzola
      Katalogové č.: 0845000

 Délka:        950 mm

 Šířka:        850 mm

 Hmotnost:    7,50 kg

50. Nosník modulové konzoly
      Katalogové č.: 0846000

 Délka:     810 mm

 Hmotnost: 3,10 kg

Nové komponenty lešeni Termosprzęt

51.Hlinikový vazník 6,25 m
 Katalogové č.: 0870625

Délka:          6250 mm

Šířka:       550 mm

Hmotnost:        27,40 kg

52.Hlinikový vazník 4,65 m
 Katalogové č.: 0871465

Délka:           4650 mm

Šířka:       550 mm

Hmotnost:        20,20 kg

TPD rámových lešení Termosprzęt 696



53.Rámek vazníku
Katalogové č.: 0873000 Výška:           900 mm 

Šířka:            800 mm

Hmotnost:     10,30 kg

Rozměry hliníkových vazníků

TPD rámových lešení Termosprzęt 707



TPD rámových lešení Termosprzęt 717



PROTOKOL TECHNICKÉHO PŘEVZETÍ LEŠENÍ

1. Ev. č. protokolu:..................................................…

2. Datum převzetí lešení: ..........................................

3. Vykonavatel montáže lešení: ...........................................................................…………......

4. Uživatel lešení (Objednavatel lešení):

....................................................................................................................................……………

.....................................................................................................................................……………

5. Místo montáže lešení a jeho parametry (povrch; objem):

.....................................................................................................................................………..

....................................................................................................................................………...

....................................................................................................................................………...

................................................................................................................................………....... 

6. Typ lešení: ................................................................................................................…………

7. Přípustná nosnost pracovních podlah: 1,5kN/m²; 2,0kN/m²; 2,5 kN/m² .................……….

8. Vykonavatel předal Uživateli následující dokumenty převzetí:

a) pokyny k používání lešení

b) technickou dokumentaci / statiku / lešení

c) .................................................................

9. Prohlášení: Vykonavatel prohlašuje, že lešení popsané v tomto protokolu je kompletní, bylo 
provedeno  v souladu  se  stavebními  zvyklostmi,  TPD a montážní  instrukcí vydanou 
výrobcem a také v souladu s požadavky BHP. Montáž provedli odborní montéři (Usnesení 
ministra hospodářství z dne 20. září 2001 – Sb. č. 118 z dne 15. října 2001, poz.1263)

Přebírací komise prohlašuje, že lešení je vhodné k používání bez námitek.

10. Složení komise:

/jméno a příjmení/ /Podpis/

1) ............................................................ – Uživatel ..........................................

2) ............................................................ – Uživatel ..........................................

3) ............................................................ – Vykonavatel....................................

11. Datum přihlášení lešení k demontáži: ..................................................................………….

TPD rámových lešení Termosprzęt 727



TPD rámových lešení Termosprzęt 737


