PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ PRONÁJEMNÍ A MONTÁŽNÍ SMLOUVY
ZPŮSOB KALKULACE VÝMĚR
ZKRATKA

POPIS

DEFINICE

D

DÉLKA LEŠENÍ

Součet osových vzdáleností mezi vzájemně nejvzdálenějšími
stojkami lešení nacházejícími se v jedné řadě, měřeno podélně
s délkou fasády.

Š

ŠÍŘKA LEŠENÍ

Osová vzdálenost mezi vzájemně nejvzdálenějšími stojkami lešení
nacházejícími se v jedné řadě, měřeno příčně k fasádě.

PV

PRACOVNÍ VÝŠKA

Je dána výškou 2,0 m nad pracovní podlahu, nebo odpovídá výšce
patra lešení nejvíce však 3,0m.

KV

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA

Je dána svislou vzdáleností mezi spodní hranou nejnižší stojky
lešení a horní hranou nejvyšší stojky lešení.

VP

VÝŠKA STAVITELNÉ PATKY

Je dána 0,3 m bez ohledu na její skutečné výškové nastavení.

V

VÝŠKA LEŠENÍ

V = KV + PV + VP [m]

N1

UŽITÍ JEDNOTYČOVÉHO
ZÁBRADLÍ

za jednotyčové zábradlí užité na vnitřní straně lešení, nebo na straně
2
vnější jako doplněk k vnějšímu zábradlí bude účtováno + 1m
pohledové plochy / 1ks zábradlí

N2

UŽITÍ ZÁBRADLOVÉHO RÁMU
NAVÍC

za zábradlový rám užitý na vnitřní straně lešení, nebo navíc na
2
straně vnější bude účtováno + 2 m pohledové plochy / 1ks
zábradlového rámu

N3

UŽITÍ KONZOLY

u konzoly 0,34 m – je pohledová plocha navýšena o součin součtu
délek polí, kde jsou konzoly nasazeny krát výška 1 m
u konzoly 0,75 m – je pohledová plocha navýšena o součin součtu
délek polí, kde jsou konzoly nasazeny krát výška 2 m

N4

UŽITÍ ZÁCHYTNÉ STŘÍŠKY

za záchytnou stříšku bude účtována pohledová plocha lešení navíc o
výměře rovné délce záchytné stříšky x 2,0 m výšky

PP1

POHLEDOVÁ PLOCHA
DVOUŘADÉHO LEŠENÍ

PP = D*V + N1 + N2 + N3 + N4 [m2]

OP

OBESTAVĚNÝ PROSTOR

OP = D*Š*V + N1 + N2 + N3 + N4 [m3]

PP2

TŘÍ A VÍCEŘADÉ FASÁDNÍ
LEŠENÍ

Pohledová plocha je rovná součinu pohledové plochy a počtu řad
nosných částí lešení (stojek) snížené o jednu řadu. Příklad výpočtu
pro třířadé lešení:
PP2 = PP1*(3-1) [m2]

PS

POHLEDOVÁ PLOCHA SÍTÍ

PS = DÉLKA SÍTÍ * VÝŠKA SÍTÍ [m2]

UŽITÍ PŘÍHRADOVÝCH
NOSNÍKŮ

pohledová plocha, či obestavěný prostor lešení se o volný prostor
pod příhradovým nosníkem nesnižují, tzn. výška lešení pod
příhradovým nosníkem zůstává shodná, jako kdyby použit nebyl.

LEŠENÍ

STROPNÍ BEDNĚNÍ

……………………………………………………
za pronajímatele (SCASERV a. s.)
datum, jméno a příjmení, podpis

1z1

Plocha pro fakturaci se stanoví jako skutečná rozvinutá plocha
bedněného prvku (deskového stropu, průvlaku, trámu, překladu,
trámového stropu,…)

……………………………………………………
za nájemce
datum, jméno a příjmení, podpis

