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HTA-PHEA Analysis
Úkolový diagram

Podnik: ALSs.r.o. Pracovní zařazení obsluhy: Lešenář

Provoz: Staveniště, obytný dům, Ostrava-Vvškov Pracovní reglementy:

Pracovní operace: Montáž lešení typu ALFIX70 Datum: 26.11.2011

Provedl: AlS, s.r.o. Daniel Klus - vedoucí pobočky
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Podnik:

Prov·oz:

Prac:ovníoPilr·ace:

Pracovní zařazení obsluhy:

Pracovní reglementy:

Datum:

Provedl:

Popis technologie I procesu:

Híerarchlcal lask Ana~ysis

Popis návrhu

AI..S s.r.o.

Staveniště, obytný dům, Ostrava-Výškovice, stavba lešení

Montáž lešení typu AHIX 70

lLešenM

26.11.2011

AlS1 s.r.o. Daniel Klus - vedoucí pobočky a stavby! Bc. Anna Mandrlová
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Cíl: MONTÁŽ LEŠENí TYPU ALFIX 70

PI~1'ldle O:

1-> 2

Operace:

Akce 1: PŘíPRAVA
Akce 2: MONT ÁÍ. A KONTROLA

Podmínka:

Zápi<s akeí:

O:

Zpětli1.á vazba splnění dre:
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Úlkot: PŘíPRA'V'A Pop'jSvýkonu:

PF.án LÍ ko,ltu1:

Zaj i štění dokumentace, návod na montáž Iešení od výrobce, stati cl0;rposudek, proškol ení
er acovníků, seznámeni s návodem

1

Operace:

Akce 1: PATKY, PODLOŽKY

Podmínka:

Lešenář musí mít l ešenářský průkaz.

Z<ipis akcí:

1: Stavební deník
Problémy:

Nepl atnost Iešenářskvch průkazů, chyby škol ení

Zpětná valba spl:n211lí úkolu:

Kontrol a Dopo,ručení:

Zaj i stit pl atnost Iešenářských průkazů a škol en]
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PATKY, PODLOŽKY - Analýza PHEA

Ch"lKlvý mód I Typ chyby Re !evantn í chyba I HEP

Dotěe 00 faktory (PIF) Nás!ed kv ,chyby I se IhlÍn í lidské ho čin ite Ir!

Chyba činností [akcí] A5
Špatně uspořádaná akce.(ve.smysl u prostorového Nesprávně provedená techni cká úprava zařÍ2.ení, I inky apod. 0,0167 {M}
uspořádánij

11.2 - Náročnostvykonávaných úkolů (N)
1.2.3 - Te.plota prostře.dí {W}
1.3.3 - Časová náročnost pracovního úkolu (N)
11.1.3- Používání ochranných pracovních pomůcek (I)
11.3.1- Jednoznačnost a srozumitelnost předpisů {I}

Havárie lešení
11.4.2- Využití nových pcznatků a znalosti ve výcviku {I}
111.1.3- Komuni kace mezi pracovníky (I)
III ,2.2 - Bezpečnostní pežadavkv a praví dl a (příručky, nařÍ2.ení apod.) (N)
111.2.3- Vyuiíváni systémových zabezpečcvackh prvků a bezpečnostních barí ér (I)
IV.1.I- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka (N)

Chyba kontroly a ověřování C1 I Kontrola opomenuta/nedostatečná kontrola Neodhal eni chybné instal ace součástky nebo díl u I 0,005 (M)

IV.1.I - Prakti cké schopnosti a dovednosti pracovníka (N) Celková stabilita lešení

Chyby ve výb ěru S1 Opomenutí výběru
Provedení akce stri ktně podl e předepsaných postupů, které však

0,1 {M}
pro danou situaci nebylyvhodne nastaveny

IV.2.2 - Schopnost pracovat v riz! ku {zvládání ri zi k) (N) Stabi I ita konstrukce lešení

VysV'iHmlvky HEP: L (nízká), M ~střední}, H (vysoká), EX{Expertní odhad), ST {Vi astní stati sti ka nehod/skoronehod podni ku}, LT (Odborná literatura)

Vys-vii!Uvlky l!)ot,če'l1é faktor-y (PIF): I {zlepšení stavu}, N {standardní stav}, IN {zhoršení stavu)
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Ú,koll: IV10NTÁŽA KONTROLA Popi;s výkonu:

Montái 40 pater Iešenj, kotvení laj i štěn], protokol o úpl ném dokončeni Ieš ení..kontrol a

Plán úk,olu 2::

1-> 2 ->:3 -~'4 -;. 5 -;. 6

Akce l:WROV'NÁVAcí RÁMY
Akce 2: PODLÁŽKY
Akce 3: DIAGONÁLY
Akce 4: ROHY LEŠENí
Akce 5: VÝSTUPYNAŽEBŘíKY
Akce 6: PATRA LEŠENí

Podmínka:

Všechny díly musí být ori gi nál ní, nepoškozené, Iešenéři musí mít k di sp ezí c! OOPP-
bez.pečnostní postroj pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Zápis akcí:

2:Stavebni deník
Problémy:

Zpětná vazba sp,lněmíúkolUl:

Pracovníci nej sou jištěni a nepoužwa] í přísl ušně OOPP při práci ve výšce nad vol nou
hloubkou

Kontrola Oope,ru,Cíe11í:

častá kontrol a vedoucího na Iešen] při používán! OOPP pro práci ve výškách nad vol nou
hloubkou u l ešenářů
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VYROVNÁVAcí RÁMY - Analýza PHEA

Chyb.o.vý m,éld I Typehvby ltel@vantníchvba I H,EP

Dotč~nQ faktory (Plr) Násk!dky chyby I selhání lidskrl!ho činit@l@

Chyba činností (akcí} AB I Akce opomenuta Opomenutí provedení díl čího prccedurál ního kroku I 0,0545 (M)

1.3.3 - Časová náročnost pracovního úkol u (N)
IV.1.1- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka {N}

Pád konstrukce na l ešenáře
IV.2.2 - Schopnost pracovat v ri zi ku (zvl ádání ri zik) (N)
IV.3.2 - Zdravotní stav {N}

Chyba kontroly a cvěřcvání C2 Nekompl etní kontrol a
Nedo statečná a nekompletní kontrola vedoucího pracovníka při

0,2 {M}
z.jišťování chyb a neshod v kompl exním systému

111.1.3- Komunf kace mezi pracovníky {N}
IV.1.1- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka {N}

Nesprávná montáž konstrukce lešení oproti návodu od "";rrobce

Chyby při zjskávání informací R3 Získání nekompletní informace
Provedení procedurál ní chyby na zákl adě rychl ěho čtení instrukcí,

0,065 (M)
popř. instrukcí s nedostatečnými informacemi

111.1.3- Komunikace mezí pr acovnjkv (N)
1\/.1.1- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka {N} Nesprávné postavení rámů
IV.2.7 - Duchapřítomno st {N}

VysvětHvky HEP': L (nízká), (\,'1{střední}., H [vyseká), EX{Expertní odhad}, ST (VIastní statistika nehod/skoronehod podniku), LT (Odborná literatura)

Vysvětlivky Do,t,6!!!1iIIrl!fakt,ary (PIF): 1 {l.I epšeni stavu}, N [standardní stav], W [zhoršen! stavu)
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PODtÁŽKY - Analý,za PHEA,

Chy,b-g,výmód I Typchvby Re!,levallltní chyba I HEP
Dotěen,é faktory (Plf) Následky chyby I selhání lidsk@hočinitele

Chyba činnostá {akcO Ai I příliš krátká/dlouhá akce Chyba v přesnosti při nastavování ovládaných veličin I 0,03 {M}

11,1.2 - Značení a popisky {N}
Nestabi I ita konstrukce Iešen]II .4.2 - Vyuiiti nových poznatků a znal ostÍl ve výclli ku (N)

Chyba kontroly a ověřování Cl I Kontrol a opomenuta/nedostatečná kontrol a Neodhal ení chybné instal ace scučástkv nebo díl u I 0,005 {M}

111.1,3 - Komunikace mezí pracovníky (NI
IV.l,] - Schopnost logického uvažování (NI Pád části konstrukce Ieš en] na Iešenáře
1'\/,2.4 - Komuni kativnost (N)

Chyby ve výběru Sl Opomenutí výběru Provedení akce stri ktně podl e předepsaných postupů, které vša k
0,1 {M}

pro danou situaci nebyly vhodně nastaveny

11,1.2 - Značení a popisky (N}
IV.l.1- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka {N} Nestabil ní konstrukce lešení
IV.l,3 - Schopnost Iogi ckého uvažování (N)

VYS\1ětlivky IHE?:L (niz,ká), M (střední), H ~vysokát EX{Expertní odhad}, ST (VI astn] sta ti stika neho d/skoronehcd podni ku], LT {Odborná literatura}

Vys'\I'ětllivky DGtčené faktory (PIF): I (II epšeni stavu), N (standardní stav), 'IN [zhoršení stavu}
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D'IAGONIÁLY· Analý,za PHEA

'Chybový mótl I TVpchVbv J Relevantní chVha I HEP
Dotěl! n,é faktory (PIF) Násled!ly chyby I se Ihán í IL-dskéhO' čín ite !I!

Chyba činnosti {akd}. A2 Špatně načasevané akce
Je zahá] ena mani pul ace se: :z.aříz.ením v okamžiku, kdy :z.ařÍ1.eníI eště

0,0005 (M)
není při pr avene a uvol něne.

11.1.3 - Použúvání ochranných pracovních pomůcek [N]
111.1.3- Kornuní kace mezi pracovníky(N}
111.1.4 - Rol e:/autorita vedoucího {N}

Rozhoupáni konstrukce Iešení a snfžen] stabi Ity

IV,l.l- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka (N)

Chyby ve výb ěru S2 Provedení špatného výběru
Chyba při provádění kompl ikovaného nerutí nního úkol u

0,06 (M)
vykonávaného pod časovým stresem

1.2.3 - Teplota prostředí {N}
1.3.3 - Časová náročnost pracovního úkol u (N} Provedení neúpl né konstrukce Ieše:ní
11.1.3 - Používání ochranných pracovních pomůcek {N}

Vysvětlivky !-tEP': L(nízká), M (střední), H ~vysoká}, EX (E:-:pertní odhad), ST {VI astn] stati sti ka nehod/skoronehod padni ku}" LT(Odborná literatura)

V'ysv@tllirvkyDo,tčelílé faktory (PfF): I (zl epšení stavu), N (standardní stav), W (zhoršení stavu}
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ROHY LE,ŠENí - Analýza PHEA

Chybový mód I Typ chyby Relevan,tn,í chyba I MEF

Dotče né fakto,1'Y(FIF) Násled lev chyby I se Ihán í lidské ho iin ite le

Chyby ve. sdělování a přenosu informací T2 IJe předána špatná informace Chybně napsaná informace nebo číslo, které Jsou předávány dál I 0,01 {M}

IV.1.1- Prakti cké schopnosti a dovednosti pracovníka (N}
IV.2.5 - Odol nest proti stresu (N) Nesvázanost konstrukce a zhoršení stabi I ltv Iešen], havári e
IV.2.7 - Duchapřítomnost (N)

Vysvětlivky !-lEP':L {ní'zká), M (střední). H {vysoká}, EX{Expertní odhad}, ST {Vlastní statistika nehcd/sker onehcd podniku}, LT {Odborná literatura}

Vysvětli;vky Do.tě:elllé f.3!dQ,ry (PIIF): 1 (zl epšení stavu}, N {standardní stav}, W {zhoršeni stavu}
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VÝSTUPY NIA ŽEBŘíKY - Analýza PHEA

Chybový mód I Typcl1yby Rell!!vantní chvba I HEP
Dotčené takto'fY (Plf) Násled!ty ehyby I se Ihán í lidské ho čin ite Ie

Chyba činností (akcí) A9 Akce nedokončena
Nedokončení provedení akce z důvodu chyběJících součástek (např. 0,0006 {M}
šroubů, matek, dotah ovacích kl íčů apod.)

11.1.3 - Používání ochranných pracovních pomůcek {N)
111.2.3 - Využíváni systémových zabezpečovacích prvků a bezpečnostních bari ér {N} Nemožnost osazení prvků pro výstup a sestup, peklopů
IV.1.1- Prakti cké schopnosti a dovedností pracovníka (N)

Vvsw!tlivky HEP: L{ní.z.ká), IV1 (střední),. H {vysoká).. EX{Expertní odhad}, ST (VIastní stati sti ka nehod/skoronehod podni ku), LT {Odborná literatura)

Vysvě!tlirvky Do,tě~né faktory (PIF): 1 (zl epšení stavu), N (standardní stav), W {zhoršení stavu}
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PATRA LEŠENí - Analýza PHEA

ChyboV'imód I Typchvbv Ri!k!vantní chyba I HEP
DOitčené faktoll'V (PIF) Násled ty ehyby I SE!! Ihán í lidské ho ěin ite Ie

Chyby ve výběru S2 Provedení špatného výběru
Chyba při provádění kompl ikovaného neruti nního úkol u

0,06 (M)
vykonávaného pod časovým stresem

11.1.3- Používání ochranných pracovnich pomůcek (N.)
111.1.4- Rol e/autorita vedoucího (N)

Nestanovení místa kotvení pro uchycení bezpečnostních postroj ů
IV.l.l- Praktické schopnosti a dovedností pracovníka {N}
IV.1.3 - Schopnost Iogi ckého uvažováni (N}

Vysvětlivky HEP: L (nilká), 1\11 {střední}, H (."{soká),. EX{Expertní odhad}, ST {VIastn] statí sti ka nehod/skoronehod podni ku}, LT (Odborná literatura)

Vysvěmvky DotčenI!!! faktory (PI!'): I (IIepšení stavu), N {standardní stav), W [zhoršení stavu)
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Příloha Č. 3

II . I .'J

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITí FASÁDNíHO LEŠENí ~LFIX

V tomto návodu je popsána montáž a demontáž lešení
ALFIX 0,73 a I ,09 m, Montáž a demontáž lešení mohou
provádět pouze ty osoby, které k tomu mají potřebné zna-
losti a oprávnění. Odchylka od tohoto návodu je možná
pouze tehdy, bylo-li možno odchylku odborně posoudit
a odborně provést
Různé varianty montáže jsou závislé na tom, zda fasádou
mohou pronikat vzduchové proudy a na druhu fasády.Pro
všechny varianty montáže platí: Maximální výška lešení je 24.
m včetně vytočení vřete nových patek. Lešení Rad 24 ni,

pokud je nelze posoudit podle praktických zkušeností, nutno
doložit statickým výpočtem. .

Montáž lešení:
Jednotlivé součásti lešení nutno před montáži vizuálně zkon-
trolovat, zda nejsou poškozeny. Poškozené součásti lešení
nelze namontovat. Lešení lze postavit pouze na základě,
který má dostatečnou nosnost. Na základě, který nemá
dostatečnou nosnost nutno vybudovat podložku, která
umožní roznesení zatížení.

Pod každou stojkou lešení nutno použít výškově nastavitel-
nou vřetenovou patku.Vřetenové patky jsou v délkách 0,4,
0,6, 0,8 a I ,5 m. Patky délky 0,6 m mohou být vytočeny
maximálně do 45 cm.

Na terénu se sklonem nebo s výškovými nerovnostmi či pro
dosažení určité výšky lešení lze při zakládání lešení použít
vyrovnávací stavěcí rámy o výšce 0,67 m nebo 1,0 m,

Stavěcí nebo podchozí rámy se nasazují na vřetenové patky
·v příslušné vzdálenosti od fasády a proti pádu se zajišfují
jednotyčovým zábradlím.Vodováhou je nutno vyrovnat svis-
lost stavěcích rámů, .

Na vnější straně pole lešení se umístuie diagonála a zábradlí.
Přizpůsobený konec diagonály se zasune do otvoru ve styč-
níkovém plechu stavěcího rámu a stlačí se směrem dolů tak,
aby bylo možno uchytit spojku na opačném konci diagonály
na protilehlý rám. Zábradlí se zasune do zámků stavěcích
rámů. U některých variant montáže se montují diagonály
a zábradlí i na vnitřní straně lešení.
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NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITí FASÁDNíHO LEŠENí i.LFIX
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Takto vzniklé pole lešení je nutno vyrovnat svislě a vodorov-
ně za pomoci vřete nových patek a diagonály. Je nutno také
zkontrolovat vzdálenost od stěny.

Na horní příčné U-profily stavěcích rámů se zavěšují podláž-
ky vždy po celé šířce rámu. tj. u stavěcího rámu šíře 0,73
m se používají bud dvě úzké podlážky (šíře 0,32m ) nebo
jedna široká podlážka (0,60 m u stavěcího rámu šíře 1,09
m se používají tři podlážky o šířce 0,32 m nebo jedna široká
a jedna úzká. Při použití podchozího rámu nutno položit
podlážky po celé šířce, čtyři úzké podlážky nebo dvě široké.
Ve třetí skupině lešení mohou být používány všechny typy
podlážek.

Montáž dalších polí lešení se provádí podobným způsobem,
jak bylo popsáno u prvního pole. Minimálně v každém S-
tém poli je nutné namontovat diagonálu.

Při výstupu na další patro má mít pracovník připojen svůj
bezpečnostní postroj k vnitřní stojce vertikálního rámu niž-
šího patra. Potom může pracovník vystoupit na podlážku
a osadit první dva rámy vyššího patra. Zábradlí mezi rámy
se osadí ihned po jejich osazení. Potom pracovník přemístí
sponu upevňující jeho bezpečnostní postroj do rohu u vnitř-
ní stojky vertikálního rámu vyššího patra, který je blíže další-
mu postupu osazování dalších rámů a zábradlí po celém
patře s přemisťováním upevnění bezpečnostního postroje
obdobným způsobem.

Proti neúmyslnému uvolnění jsou podlážky zajištěny spodní-
mi příčkami rámů dalšího patra

Příloha Č. 3 ,



Pokud se staví koncové pole, je nutno osadit dvojité boční
zábradlí.

Diagonály nutno montovat průběžně po patrech při montá-
ži lešení, a to tak, že se v každém patře montují protisměr-
ně.

Při montáži posledního patra se na vnější strany stavěcích'
rámů nasazují zábradelní sloupky, do kterých se zavěsí
zábradlí.V koncovém poli posledního patra lešení je nutné
osadit zábradelní nosník.

K zachycení tažných sil tahu a tlaku kolmo k fasádě se použí-
vají kotvy s pevnými spojkami uchycenými ke stavěcím
rámům. Kotvení lešení musí být provedeno současně se ,
stavbou jednotlivých pater lešení a je nepřípustné provádět
kotvení dodatečně. Krajní stojky a kde jsou umístěny průlezy
musi být kotveny 0<1výšku každé 4 m, každých 8 m v)tstřída-
ně, konečné umístění kotev připomíná sinusoidu. Kotvení se
provádí navrtáním otvoru do fasády, osazením hmoždinky
a šroubu s okem, zaháknutímkotvy do připraveného šroubu
s okem a připevněním kotvy pevnou spojkou ke stavěcímu "
rámu.

Průběžně po patrech jsou osazovány okopové zarážky, a to
podélné a příčné, které zabraňují případnému shození mate-
riálu nebo nářadí z lešení.



NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITí FASÁDNíHO LEŠENí

Montáž lešení na nárožích budov se provádi tak. že
se dva vertikální rámy otočené o 900 spojí dvěma
otočnými spojkami. Jedna z těchto spojek je umístě-
na v otvoru styčníkového plechu stavěcího rámu.
V průběhu montáže se spojují stavěcí rámy otočnými
spojkami každé 4 metry.

Pro rozšíření podlážkcvé plochy jsou:': dispozici dvě
konzoly:
Konzole 0,36 m umožňuje rozšíření podlážkcvé plo-
chy o úzkou podláž cu (0.32 m). Konzoli lze umístit na
vnitřní nebo na vnější straně lešení. Konzole 0,73
m umožňuje rozšíření podlážkové plochy o širokou
podlážku (0,60 01) nebo o dvě úzké podlážky(0,32
m).

Podchozí rámy umožňují umístit fasádní lešení i na
místech, kde je nutno zajistit bezpečný průchod pro
pěší. Podchozí rámy umožňuji montáž stavěcích
rámů šíře 0,73 mi! .09 m.

K přemostění mezery v po!i lešení se používají oce-
lové nebo hliníkové přfhradové nosníky o různé
délce.
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Příloha č.4

Celkový pohled na lešení ALFIX 70 do výšky 20 pater lešení tj. 40 m od paty lešení

Dílčí pohled na patra lešení ALFIX 70 s výstupy s žebříky


