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JEDNODUCHÉ LEŠENÍ 2

TECHNOLOGIE



SLOUPKOVÉ LEŠENÍ

V současné době jsou 
dříve více používané 
dřevěné sloupky 
nahrazeny kovovými 
výsuvnými sloupky.

V podélném směru je 
vzdálenost sloupků

• 3 m, je-li výška lešení max. 
1,2 m

• 4 m, je-li výška lešení max. 
2,5 m



SLOUPKOVÉ LEŠENÍ

Jednořadové

Podlaha lešení je uložená 
na příčnících, které jsou 
na jedné straně 
podepřeny sloupky a na 
druhé straně jsou uložené 
do zdi



SLOUPKOVÉ LEŠENÍ

Dvouřadové

Pracovní podlaha lešení 
spočívá na příčnících 
(fošnová) nebo 
podélnících (z 
podlahových dílců), které 
jsou uchyceny na 
sloupcích.



LAVICOVÉ LEŠENÍ

Lehké, snadno rozebíratelné a přemístitelné 
vnitřní pracovní lešení. Skládá se z podlahového 
dílce, opatřeného kováním, do kterého se 
zasunou dva páry noh. Získáme lešení o výšce 
0,55 nebo 0,7 m.



POJÍZDNÉ LEŠENÍ

V prostoru do výšky 10 m lze použít pojízdné 
lešení s použitím výkyvných koleček a 
výstředníkové brzdy. Je výhodné tam, kde lze 
využít mnohonásobné posunutí a tím snížení 
nákladů na montáž a bourání.



NÁJEZDY A RAMPY

Jsou to šikmé plochy, které slouží pro výstup a 
dopravu materiálu na nižší lešení. Sklon se udává 
poměrem výška rampy : délce rampy.

Doporučené sklony

- pro ruční dopravu 1 : 5

- pro chůzi 1 : 3



NÁJEZDY A RAMPY

Konstrukce rampy je tvořena nakloněným 
kozovým nebo sloupkovým lešením. Kozy nebo 
sloupky se ukládají na pevné podklady, na ně se 
pokládají podélníky a kolmo na ně se přibijí 
příčníky, vzdálené 0,6 – 0,8 m. Na tuto 
konstrukci se pevně připevní podlaha.

Nevýhodou rampy je velký nárok na dostatek 
místa. Při výšce lešení 1,5 m je potřeba rampa 
délky 7,5 m pro dopravu materiálu. 



Závěrem

Lešenářské práce a práce prováděné z lešení 
vyžadují mimořádnou pozornost a obezřetnost, 
proto je nutné používat ochrannou přilbu a 
dodržovat zásady bezpečnosti práce.
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