PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ LEŠENÍ
Základní ustanovení
Konstrukce lešení musí být udržovány v takovém stavu,aby mohly bezpečně plnit funkci, pro
kterou bylo lešení zřízeno.
Lešení musí být odborně kontrolováno 1 x za měsíc, u lešení pojízdných, zavěšených nebo
vystavených dynamickým účinkům se tento interval zkracuje na 14 dní. Při mimořádných okolnostech,
které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (po bouři, větru o rychlosti nad 14m/s, silném
sněžení), se musí konstrukce ihned odborně prohlédnout. Uživatel lešení je povinen o tuto prohlídku
neodkladně požádat předávající organizaci nebo osobu odborně způsobilou k takovéto kontrole.
O provedené kontrole se provede zápis do Protokolu o kontrole lešení nebo do stavebního deníku.
Mimo pravidelné měsíční prohlídky se provádí denně před zahájením prací zběžná prohlídka
konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí,
podlahy, výstupy, apod.). Závady zjištěné při prohlídkách a kontrole musí být neprodleně odstraněny
nebo oznámeny předávající organizaci.

Provozní požadavky
K přístupům (výstupům a sestupům) do jednotlivých pater lešení slouží žebříky nebo schodiště,
která byla k tomuto účelu zřízena při montáži lešení. Pro žebříkové podlahy platí, že jejich otvor musí
být zaklopen. Nově vyráběné žebříkové podlahy mají poklopy opatřeny zarážkou, která brání úplnému
otevření poklopu a zajišťuje jeho samovolné uzavření. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem tuto
zarážku odstraňovat nebo ničit.
Je zakázáno vystupovat na lešení po jeho nosné konstrukci. Přistavených žebříků se smí
používat jen u lešení, která nejsou vyšší než 5m.
Zábradelní tyče lešení tvoří součást ochrany volného okraje lešení a proto je zakázáno je
používat k výstupu na lešení nebo jako oporu při práci.
Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, předáno a
převzato do provozu. Při změněném způsobu užívání lešení (např. při požadavku na vyšší zatížení),
se konstrukce lešení musí znovu posoudit a případně v potřebném rozsahu upravit. Proto je pro
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běžné provedení lehkého rámového lešení (třída lešení 1-3, nosnost podlah do 200kg/m ) zakázáno
skladovat na podlahách stavební materiál.
Je zakázáno bez písemného souhlasu předávající organizace provádět na lešení úpravy a
změny, které by mohly mít za následek ztrátu jeho tuhosti a stability. Jedná se zejména o instalaci
reklamních plachet, zařízení pro svislou přepravu osob a materiálu, demontáž diagonál a uvolnění
kotev lešení. Dále je zakázáno bez vědomí předávající organizace demontovat kteroukoliv součást
lešení (podlahy, zábradlí, čelní zábradlí, podlahové zarážky). Za veškeré následky, vzniklé
nepovoleným zásahem do konstrukce, je odpovědný objednatel.
V případě silného větru, bouře, deště, sněžení, tvorby námrazy, dohlednosti menší než 30m a
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při teplotě nižší než -10 C se musí práce na lešení přerušit.

Ostatní ustanovení
Přebírající organizace musí pro své práce v souladu s požadavkem NV 591/2006 Sb.zpracovat
technologický resp. pracovní postup. V tomto postupu bude řešeno mimo jiné zajištění prostoru pod
prací ve výšce (v souladu s ustanovením NV 362/2005 Sb. příloha V), zajištění staveniště proti vstupu
nepovolaných osob v době, kdy se na stavbě pracuje a také po ukončení prací (např. zajištěním
výstupních žebříků v nejnižším patře lešení ).
Pokud bylo lešení na přání přebírajícího postaveno odlišně od typového projektu nebo návodu
na montáž, musí přejímající v pracovním nebo technologickém postupu řešit vzniklé odlišnosti
náhradním způsobem v souladu s požadavky bezpečnostních předpisů (např. v místech, kde je volná
mezera mezi podlahou lešení a zdí větší než 25cm, použít osobní zajištění v souladu s ustanovením
NV 362/2005 Sb. příloha II).

Seznámení s pravidly
S těmito pravidly a s odpovídajícími technologickými a pracovními postupy musí být všichni
uživatelé lešení prokazatelně seznámeni ( NV 591/2006 Sb.).

