
 
práce ve výškách a nad volnou hloubkou –  kolektivní zajištění

Při postupu prací do výšky se musí místo práce, respektive úroveň pracoviště, zvyšovat 
tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, tzn. byli zabezpečeni proti pádu, vzájemně se 
neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce.
Jednou z nejčastěji používaných pomocných konstrukcí ke zvyšování pracovního místa je 
lešení.  Pracovník, který pracuje na pracovištích a komunikacích od výšky 1 ,5 m, provádí prá-
ci ve výškách. Od této výšky musí být provedena ochrana pracovníků proti pádu kolektivním 
nebo osobním zajištěním. Konstrukce lešení musí proto odpovídat bezpečnostním předpi-
sům, mezi které patří především normy. Ty představují v současné době z hlediska bezpeč-
nosti a spolehlivosti předmětného zařízení nejoptimálnější řešení dané problematiky.

 • Každé lešení musí mít technickou dokumentaci.
 • Lešení smí stavět pouze odborně způsobilí  pracovníci 
  (školení a přezkoušení 1x za 12 měsíců).
 • Při stavbě, provozu a demontáži lešení musí být jeho nejbližší 
  okolí zabezpečeno tak, aby byla zajištěna bezpečná 
  doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích.
 • Lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který 
  odpovídá zatížení vlastního lešení včetně budoucího provozu na 
  něm – přetěžovat lešení je přísně zakázáno.
 • Konstrukce lešení musí být navržena a provedena tak, aby 
  tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 
  i  celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Tzn. lešení
  musí být pevné, stabilní, zavětrované a kotvené.
 • Všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým 
  zábradlím min. výšky 1 ,1 m (do výšky lešení 2,0 m postačuje 
  zábradlí jednotyčové).
 • Podlahy lešení musí být zhotoveny z nepoškozených 
  schválených podlahových dílců, zajištěných proti posunutí
 • Pro výstupy na lešení se obvykle užívají žebříky, které musí 
  přesahovat podlahu lešení, na kterou se vystupuje, nejméně 
  o 1 ,1 m.
 • Maximální mezera mezi l ícem objektu a podlahou lešení je 
  25 cm, pokud je tato mezera větší, musí být i v těchto místech 
  u lešení zábradlí .
 • Nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1 ,8 m, podchodná 
  výška lešení pro veřejný provoz je nejméně 2,1 m.
 • Lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení 
  a předání. Předání a převzetí lešení do užívání musí být 
  provedeno písemně.

Základní požadavky při montáži lešení :



 Základní požadavky na provedení ochranného zábradlí u pracovního lešení:
 • Výška zábradlí je min. 1 ,1 m, výška zarážky u podlahy je min. 15 cm.
 • Jednotyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce pracoviště 1 ,5 až 2,0 m 
  nad přilehlým okolím.
 • Dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce chráněného pracoviště 
  od výšky 2,0 m nad přilehlým okolím, pokud je za těchto podmínek zábradlí jednotyčové, 
  musí být doplněno sítí .
 
Výše uvedené požadavky se vztahují na všechny typy lešení (např. trubková, dílcová, pojízdná).

Dílcová lešení jsou v současné době stále více používána především pro jejich nízkou hmotnost 
a rychlou a jednodušší montáž.
Výrobce dílcových (systémových) lešení musí dodat uživateli technická data dílců, technické 
parametry a návod na montáže a používání lešení.
Jednotlivé součásti lešení nutno před montáží vizuálně zkontrolovat, zda nejsou poškozeny. 
Poškozené součásti nelze namontovat.
Jestliže je nutno při některém pracovním úkonu při montáži (demontáži lešení) vystoupit na 
jednotlivý prvek lešení (tj .  mimo montážní podlahu), musí být pracovníci zajištěni proti pádu 
zachycovacím postrojem.
Při montáži a demontáži lešení používají pracovníci ochranné přilby.

České technické normy, které přímo souvisejí s projektováním, montáží, 
demontáží a užíváním lešení:

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 Dřevěná lešení
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8107 Trubková lešení
ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení)
ČSN 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní 
požadavky


