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1. Technický popis lešenia ROTAX Plus  
 
1.1. Charakteristika lešenia  
 
Lešenie ROTAX Plus je systémovým lešením s rozmermi podláh: 0,73 m; 1.09 m; 1,57 m; 2,07 m; 2.57 m; 3.07 
m. Existuje možnosť rozširovania siete vo všetkých smeroch a zároveň optimálne prispôsobenie modulárneho 
lešenia povrchom s komplikovanými tvarmi a lepšie využitie potenciálu lešenia v porovnaní s inými typmi 
lešení. Vo vertikálnej polohe môže byť poloha prvkov upravená každých 0,5 m. Systém umožňuje stavať 
platformy s veľkými rozmermi (napr.  platformy pod strop, javiská) a podporné a nosné konštrukcie pre reklamy, 
regály, televízne kamerové stanoviská, atď. 
K stavbe lešenia sa používajú oceľové pracovné podlahy s nosnosťou od 3 kN/m2 až do 6 kN/m2 v závislosti od 
dĺžky podlahy a danej konfigurácie hliníkovo-lepenkové a drevené podlahy s nosnosťou 2 kN/m2. Zaťažiť 
možno jednu úroveň lešenia. 
V závislosti na potrebách môžu byť v rámci systému ROTAX použité podlahy s dvomi typmi úchytov: 
•       s úchytmi na nosník typu O,   
•       s úchytmi na nosník typu U.   
Celý systém stavby lešenia je založený na využití možností konkrétneho konštrukčného uzla, umožňujúceho 
spájanie priečok, horizontálnych a vertikálnych výstuh. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Zoznam noriem a predpisov týkajúcich sa lešení  
 
Pri projektovaní, montáži, prevádzke a demontáž lešenia sa musia dodržiavať pravidlá a požiadavky uvedené 
v:  
 
• Tomto návode. 
•  Nariadení ministra práce a sociálnej politiky zo dňa 26. septembra 1997 vo veci všeobecných predpisov  
   bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Jednotný text - Zb. zák. č.169/03,  
 ods. 1650. 
•  Nariadení ministra hospodárstva o minimálnych požiadavkách týkajúcich sa zlepšenia bezpečnosti a 
 ochrany zdravia pri práci v oblasti používania strojov pracovníkmi pri práci (Zb. zák. č.  
 191/02, ods. 1596) v znení neskorších predpisov. Jednotný text - Zb.  zák. č. 178/2003, ods. 1745. 
•  Nariadení ministra infraštruktúry zo dňa 6. februára 2003 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
 práci počas výkonu stavebných prác (Zb.  zák. č. 47/03, ods. 401). 
•  PN-M-47900-1: 1996 „Pracovné stojace kovové lešenia. Definície a hlavné parametre". 
•  PN-M-47900-2: 1996 „Pracovné stojace kovové lešenia. Podperné rúrkové lešenia". 
•  PN-M-47900-3: 1996 „Pracovné stojace kovové lešenia. Rámové lešenia". 
•  PN EN 12811-1: 2004 „Dočasné konštrukcie používané na stavbách. Lešenia. Podmienky vyhotovenia 
 a všeobecné zásady projektovania". 
•  PN-EN 12810-1: 2004 „Fasádne lešenia z prefabrikovaných prvkov. Technické špecifikácie 
 výrobkov“. 
•  PN-EN 12810-2: 2004 „Fasádne lešenia z prefabrikovaných prvkov. Špecifické metódy 
 projektovania a konštrukcie". 
•  PN-EN 74:2002 „Spojky, centrovanie kolíky a pätky použité v pracovných a nosných lešeniach 
 vyrobených z oceľových rúr. Požiadavky a skúšobné postupy". 
•  PN-EN 39:2003 „ Oceľové rúry pre lešenia - technické dodacie podmienky". 
•  PN-EN 1004 „Mobilné pracovné plošiny z prefabrikovaných prvkov, materiály, prvky 
 lešenia, rozmery, rozloženie tlakov a požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci". 

 POZNÁMKA: Kritérium Ústavu stavebnej mechanizácie a skalného baníctva vo Varšave č. K/0812-
721/1/08 rozlišuje pojem platforma (samostatný prvok) a podlaha (prvok postavený z platforiem). 

V tomto návode, sa v súlade s praxou definuje pojem PODLAHA pre oba prípady. 
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2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

2. Všeobecné zásady 
 
2.1. Kritériá pre posudzovanie prvkov  
 
Pre montáž používajte len plnohodnotné prvky lešenia. 
Prvky s viditeľnými stopami poškodenia sa nesmú použiť. Najmä nie je povolené používať:  
•  prvky so stopami korózie v oblasti spojov (zvarov), 
•      nosníky s viditeľným poškodením vo forme ohybov rúr, deformácií profilov, 
•      oceľové podlahy s poškodeným opláštením, poškodenými alebo ohnutými úchytmi, 
•     hliníkovo - lepenkové podlahy s poškodeným lepenkovým opláštením vo forme rozvrstvenia, prasklín,     
 napučania, dutín alebo zakrivených nosníkov podláh, 

•  skrutkových podstavcov s poškodeným závitom, ohnutými kolíkmi alebo ťažko sa skrutkujúcimi maticami.  
Poškodené prvky musia byť nahradené bezchybnými a také prvky, ktoré sú poškodené v rozsahu neumožňujúcom ich 
opravu na mieste musia byť odovzdané na opravu. Vyrovnávanie prvkov je prípustné iba v prípade, že nevznikli žiadne 
prierezové deformácie. Je zakázané vykonávať opravy nosných prvkov konštrukcie, t.j. nosníkov, výstuh a podložiek. 
 
2.2. Všeobecné zásady montáže lešenia 
 
2.2.1. Pred začatím montáže lešenia nezabudnite skontrolovať podložie, ktoré má niesť záťaž z hmotnosti lešenia a 
vertikálnej sily pôsobiacej na lešenie. V prípade konštrukčných platforiem a pri vystužení podložia musia základy 
lešenia spĺňať požiadavky normy PN-M-47900-2, bod 4.4. 
2.2.2. Pri montáži lešenia je potrebné použiť vodováhu, 500 g kladivo, ktorým sa klinujú do jedného celku jednotlivé 
prvky systému, kľúč 19/21 na uťahovania svoriek, spojok a kotvenia. 
2.2.3. Pri montáži používajte len originálne, nepoškodené súčiastky, ktoré sú súčasťou lešenia 
2.2.4. Lešenie musí byť postavené na stabilnom a vyprofilovanom podloží umožňujúcom odtok odpadových vôd. K 
ochrane podložia pred narušením podstavcom lešenia je potrebné používať drevené podložky, pričom na jednej 
podložke by mali stáť minimálne 2 podstavce. 
2.2.5. Závitový kolík podložky sa musí zasúvať do rúrky stojanu do dĺžky minimálne 150 mm. 
2.2.6. Na skrutkové podstavce je potrebné namontovať počiatočné prvky.  Zostavy podstavcov a počiatočných prvkov 
sa musia spájať pomocou nosníkov, ktoré plnia funkciu rámu alebo priečky.  
2.2.7. Konštrukcia lešenia umožňuje zabezpečenie stojanov závlečkami, ale nie je to nevyhnutné, pretože dĺžka pilota 
prekračuje minimálne požiadavky stanovené normou. 
2.2.8. Fasádne lešenie musí byť postavené takým spôsobom, aby vzdialenosť medzi podlahami lešenia a fasádou 
stavby neprekračovala 0,2 m. V prípade, že je odstup od budovy väčší než 0,2 m, alebo je lešenie voľne stojace, musí 
byť na jeho vonkajšej strane namontované madlá alebo obruby. 
2.2.9. Vystuženie fasádneho lešenia  sa realizuje na vonkajšej strane lešenia, rovnobežne s lícnou stranou steny 
pomocou veľkoplošnými alebo vežovými výstuhami. Vertikálne výstuhy musia byť umiestnené v každom piatom poli 
siete lešenia pre pole 2.57 m a v každom štvrtom pre pole 3.07 m. Na každom poschodí by mali byť aspoň dve úrovne 
vystuženia vo vzájomne opačných smeroch. V koncentrovanej oblasti by mali byť namontované pozdĺžne i priečne 
nosníky. Vzdialenosť medzi výstuhami nesmú presiahnuť 10 m. 
2.2.10. Priečne krúžky stojanov musia byť zopnuté nosníkmi v priečnom smere. 
2.2.11. Koncové časti podláh musia byť zaistené pomocou zábradlí a obrúb za účelom zabránenia vstupu na polia bez 
založených podláh.   
2.2.12. Lešenia musia byť vybavené komunikačnými vertikálami. Vertikály musia byť realizované zároveň so stavbou 
konštrukcie lešenia. Vzdialenosť medzi vertikálami nesmie presiahnuť 40 m. Vzdialenosť pracoviska 
najvzdialenejšieho  od komunikačnej vertikály nesmie presiahnuť 20 m. Komunikačné vertikály sa realizujú vo vnútri 
lešenia montážou hliníkových podláh s vstupným vekom a hliníkovým rebríkom  a oceľových podláh s vstupným 

vekom alebo formou schodiska vo vnútri lešenia.   
2.2.13. V poli, v ktorom je namontovaná komunikačná vertikála s podlahami s vekom je potrebné namontovať nosníky 
typu U a následne podlahy zabezpečujúce horizontálnu komunikáciu. 
2.2.14. Všetky napojenia prvkov lešenia musia byť realizované pomocou bežných alebo otočných uzáverov podľa PN-
EN 74: 2002. Skrutky spojok musia byť dotiahnuté krútiacim momentom 50 Nm. 
2.2.15. Ukladanie oceľových podláh musí byť realizované tak, aby medzera medzi dvoma časťami podlahy na jednej 
úrovni nebola väčšia ako 25 mm. V prípade montáže vzpier rozširujúcich pracovné podlahy je potrebné za účelom 
vyplnenia medzery v podlahe montovať pozdĺžny nosník alebo dosky. 
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 2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

2.3.6. Stojky umiestnené pri bránach, priesvitoch a prejazdoch cez ktorý prechádzajú vozidlá vozidiel musia byť 
zabezpečené nárazníkmi nespojenými s konštrukciou lešenia. 
2.3.7. Ak sa pri montáži lešenia zruší prejazd (so súhlasom príslušného orgánu), musí byť na mieste prejazdu 
umiestnená bariéra a červený výstražný štít s varovaním, že prejazd bol zrušený, a na noc na bariéru 
nainštalovať červené svetlo. 
2.3.8. Je neprípustná montáž, demontáž a údržba lešenia v blízkosti nadzemného elektrického vedenia pod 
napätím, ak je vzdialenosť lešenia od krajných bodov vedenia menej ako: 
a)  3 m pre vedenie s menovitým napätím nepresahujúcim 1 kV; 
a)  5 m pre vedenie s menovitým napätím viac ako 1 kV a nepresahujúcim 15 kV; 
a)  10 m pre vedenie s menovitým napätím viac ako 15 kV a nepresahujúcim 30 kV; 
a)  15 m pre vedenie s menovitým napätím viac ako 30 kV a nepresahujúcim 110 kV; 
e)  30 m pre trate s menovitým napätím nad 110 kV. 
V prípade montáže a demontáže lešenia umiestneného pod vzdušnými elektrickými sieťami alebo vo 
vzdialenosti menšej než vyššie uvedené, musí byť v priebehu montážnych prác vypnuté napätie. 
2.3.9. Konštrukcia lešenia musí byť vybavená zariadeniami ochrany proti úderom blesku podľa PN-M-47900-2: 
1996 „Stojace pracovné lešenia z kovu“ Stojkové rúrkové lešenia", bod 4.8. "Ochranné zariadenia proti blesku“. 
2.3.10. Použitie lešenia je povolené po jeho prebratí stavebným dohľadom alebo oprávnenou osobou. Pri 
preberaní je lešenie potrebné prezrieť súlade s bodom 7.3 normy č. PN-M-47900-2: 1996 „Stojace pracovné 
lešenia z kovu“. Stojkové rúrkové lešenia". Prebratie lešenia musí byť potvrdené protokolom podľa prílohy č. 1 
tohto návodu alebo záznamom v stavebnom denníku. 
2.3.11. Na lešení musí byť umiestnená informačná tabuľka s uvedením prípustného zaťaženia podláh. 
Zaťaženie podláh prevyšujúce ich nosnosť a zhromažďovanie zamestnancov na podlahách lešenia je zakázané. 
2.3.12. Lešenie môže byť vybavené zariadením na prepravu materiálu na ramenách pripevnených ku konštrukcii 
lešenia. Ramená môžu byť vykonané z rúrok pripevnených pomocou spojok ku konštrukcii, je možné použiť 
štandardnú kladku výrobcu - e552100. 
Maximálna hmotnosť prepravovaných materiálov nesmie presiahnuť 150 kg. V prípade potreby využiť výťahy s 
vyššími hodnotami zaťaženia a upevnených do lešenia, je potrebné vykonať statický výpočet takéhoto lešenia. 
Prepravné rameno musí byť ukotvené aspoň na dvoch miestach. Vzdialenosť medzi ramenami nesmie byť 
väčšia ako 30 m. Vzdialenosť zbernej osi od najďalej umiestneného bodu lešenia v rovine výťahu nesmie byť 
väčšia než 0,5 m. Výška od bodu uchytenia nákladu do úrovne podlahy nesmie byť menej ako 1,6 m. 
K doprave vo zvislom smere sa odporúča použitie navijakov s príslušenstvom prispôsobeným k montáži na 
lešenie, napr. kladky firmy GEDA. Tieto zariadenia by mali mať osvedčenie o povolení UDT.  Montáž navijakov 
musí byť prísne podľa pokynov vyvinutých výrobcom navijaku. 
2.3.13. Pred každým použitím lešenia je potrebné overiť, či je je konštrukcia aj naďalej správne zložená a 
kompletná, a či nedošlo  k environmentálnym zmenám ovplyvňujúcim bezpečné použitie lešenia, najmä, či došlo 
k narušeniu podložia. Kontrolu by mal vykonať pracovník používajúci lešenie.  
2.3.14. Pri silnom vetre, silných dažďoch, krupobití, úderoch bleskov alebo následkoch podobných faktorov 
predstavujúcich hrozbu a po pracovných prestávkach dlhších ako 10 dní, je potrebné lešenie skontrolovať, ale 
nie menej často ako raz za mesiac. 
 
Počas prehliadky je potrebné overiť: 
•  stav podložia, na ktorom je lešenie postavené 
•  stav zabezpečenia (bariéry, obrubníky) 
•  stav podláh (medzery medzi podlahami, poškodenia, spôsob zaťaženia podláh), komunikačné trakty 
 (montáž rebríkov, správnosť otvárania a zatvárania vstupných poklopov) 
•  spôsob zabezpečenia pred vypadnutím horných podláh a podláh montovaných na vzperách, • stav 
 otočných spojení, 
•  silu ukotvenia, 
•  stav navijakov a podpornej štruktúry, 
•  stav bleskozvodovej inštalácie. 
Prehliadku vykonáva stavbyvedúci alebo iná na to oprávnená osoba. 
Z každej prehliadky musí byť zapísaná aspoň poznámka, alebo vykonaný zápis do stavebného denníka.  

2.3.15. Počas zimných mesiacov je potrebné pred začatím práce odstrániť z lešenia sneh. 
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 3. MONTÁŽ LEŠENIA 

3. Montáž lešenia  
 
3.1. Montáž základných prvkov (vybrané príklady)  
 
3.1.1. Uzol ROTAX Plus  
 
Uzol umožňuje kombinovať základné prvky: stojky, nosníky a vertikálne výstuhy. Krúžok uzla ROTAX Plus je 
vybavený 8 upevňovacími hniezdami (4 veľké a 4 malé), umožňujúcimi pripojenie až 8 prvkov. Do malých 
hniezd sa musia montovať nosníky, aby sa získala pravouhlá sieť lešenia. Prvky namontované do veľkých 
hniezd môžu byť plynulo prekrútené až do 30 °. Krúžky sú privarené k rúrke stojky každých 500 mm. Umožní 
to rýchlu zmenu uloženia pracovnej podlahy a montáž pomocných pracovných povrchov. Montáž prvkov sa 
realizuje zatlčením klinu hlavičky do hniezda krúžku 500 gramovým kladivom (pozri nižšie uvedený náčrt).  
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Obr. 3.1 Obr. 3.2 

Obr. 3.1 a 3.2 - uzol ROTAX Plus 

Obr. 3.3 Obr. 3.4 Obr. 3.5 Obr. 3.6 Obr. 3.7 

Obr 3.3, 3.4 a 3.5 - etapy montáže nosníkov a výstuh do krúžkov. Obr. 3.6 a 3.7 - príkladová montáž uzla.  

3.1.2. Montážne usmernenia pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky  
 
Osobná ochrana 
Počas montáže a demontáže lešenia, používajte osobné ochranné prostriedky (helma, popruhy, 
bezpečnostná obuv, bezpečnostné lano). Pre zvýšenie bezpečnosti, sú nižšie uvedené príklady miest 
uchytenia ochranných prostriedkov. 
 

Obr. 3.8 - Body uchytenia osobných ochranných prostriedkov                 Obr. 3.9 -Montáž na nosník                  3.10 Montáž na krúžok 
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 3. MONTÁŽ LEŠENIA 

Lanká musia byť pripevnené k nosníkom aj ku krúžkom, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou, nad ktorou sa stojí. V 
prípade, že stojky montovaného poschodia nie sú so sebou spojené, bezpečnostné lanká sa montujú do krúžkov 
vo výške 1 m. Montáž do prvkov na úrovni, na ktorej sa stojí sa povoľuje len v prípadoch, že nie je iná možnosť. 
Pri montáži fasádneho lešenia sa individuálne bezpečnostné lanko pripevňuje k prvkom lešenia umiestneným na 
strane fasády. Je prípustné pripevniť bezpečnostné lanko priamo ku konštrukcii obstavanej lešením; spôsob 
upevnenia je pre každý objekt individuálny. 
  
Bezpečnostná sada 
Montážna bezpečnostná sada je dočasným zabezpečením pre montážnikov počas vstupu na ďalšie poschodie, 
pred založením stĺpikov a nosníkov. 
Sada obsahuje 2 montážne stĺpiky a teleskopické zábradlie. Po namontovaní bezpečnostnej sady sa zábradlie 
nachádza o meter vyššie ako je podlaha poschodia, na ktorom je namontovaný stĺpik. Stĺpik je možné montovať 
aj demontovať z úrovne obidvoch podlaží. Vďaka teleskopickému zábradliu je možné prenášať stĺpiky na ďalšie 
podlažia bez demontáže zábradlia a regulovať dĺžku sady v rozmedzí od 1,5 m do 2,07 m alebo od 2,07 m do 
3,07 m. Ľahkosť konštrukcie má za následok, že prekladanie sady na ďalšiu úroveň lešenia je pohodlné. 
 
Fázy montáže bezpečnostnej sady: 
1.  Montážny stĺpik sa skladá z dvoch rúrok, ktoré sa môžu otáčať a pohybovať vo vzťahu k spoločnej osi, čo 
 umožňuje otváranie a zatváranie úchytu. Pri správnej montáži stĺpika vojde kolík v dolnom úchyte do 
 otvoru v uzatvárateľnom plechovom prvku (obrázok 3.11). 
2.  Zdvíhaním a otáčaním vonkajšej rúry stĺpika ho namontujete do stojanu tak, aby sa spodný úchyt oprel na 
 hornom zábradlí lešenia (nosníka) (obr 3.12). 
3.  Na ucho zamontovaného stĺpika namontujte teleskopické zábradlie. 
4.  Druhý koniec teleskopického zábradlia  namontujte na ucho ešte nenamontovaného stĺpika. 
5  Pripojte druhý stĺpik analogicky k prvému (bod 2) na druhom konci poľa lešenia. 
6.  Po namontovaní stojok a nosníkov na vyššom poschodí lešenia je možné bezpečnostnú sadu preložiť  
 na ďalšie poschodie otvorením úchytov stĺpikov zábradlí, zdvihnutím stĺpika a jeho montážou na vyššiu 
 úroveň. Teleskopické zábradlie nevyžaduje pri tejto operácii demontáž. 
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Obr. 3.11 Obr. 3.12 

Obr. 3.13 Obr. 3.14 

 Montážna bezpečnostná sada neodbremeňuje od použitia poistného lanka a iných prostriedkov 

osobnej ochrany. 
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Obr. 3.15 

Obr. 3.17 - príklad montáže podláh na nosníkoch typu U             Obr. 3.18 - fáza 1- uloženie podlahy                3.19-fáza 2 – montáž zabezpečenia 

Obr. 3.16 

1. Nastaviteľný oceľový podstavec  
2. Počiatočný prvok 
3. Stojka  
4. Priečny nosník typu O alebo U  
5. Horizontálny nosník typu O 
6. Pozdĺžne zábradlie (horizontálny nosník typu O)  
7. Čelné zábradlie (horizontálny nosník typu O)  
8. Vertikálne výstuhy 
9. Pracovná plošina 
10. Podlaha komunikačného traktu  
11. Obrubník 
12. Kotvenie 

3.1.4 Montáž podláh 
Podlahy určené pre montáž na U-profil nie sú vybavené ochranou proti strhnutiu vetrom. Chráni ich 
špeciálny prvok (zabezpečenie podlahy) spôsobom uvedeným na nižšie uvedených nákresoch. 
 
Montáž podláh na nosník typu U - etapy: 
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Obr. 3.20 - Fáza 3 - 
uzamknutie zabezpečenia 

Obr. 3.22 - príklad montáže podláh na nosníkoch typu O 

Obr. 3.21- Fáza 4 - Zatlačenie 

Montáž podláh na nosník typu O 
Podlahy určené pre montáž na nosník typu U sú vybavené od výroby ochranou proti strhnutiu vetrom. Podlahy 
sa po uložení zaisťujú otočením zabezpečenia podlahy spôsobom uvedeným na obrázku 3.22. 

3.1.5. Bezpečnostné bariéry 
Každá podlaha nachádzajúca sa viac ako 1 m nad úrovňou terénu by mala byť chránená bariérou zloženou z 
dvoch zábradlí a obrubníka. Je povolené vynechať zabezpečenie zo strany budovy, ak vzdialenosť okraja 
podlahy od steny neprekračuje 20 cm. 
Pravidlá vytvárania ochranných bariér: 
a) zábradlia musia byť upevnené v krúžkoch stojok - 0,5 m a 1 m nad úrovňou podlahy; 
b) systém obsahuje obrubníky a nosníky vhodné pre všetky dĺžky a šírky podláh (od 0,73 do 3,07 m); 
c) podlahy musia byť zabezpečené dookola; 
d) je povolený iný spôsob zabezpečenia podláh, 
napr. zábradliami so sieťkou; 
e) je zakázané stáť na zábradliach. 

Obr. 3.23 – príklad lešenia s bočným  
zabezpečením 
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 12 

Obr. 3.24 - roh realizovaný pomocou  
dvoch stojok  

Systém umožňuje jednoduchým a transparentným spôsobom  realizovať celý rad riešení nárožných častí lešenia. 
Nižšie je uvedených niekoľko príkladov riešenia. 
 

3.1.7. Nadstavbové vzpery  
V prípade potreby väčšieho pracovného povrchu podlahy je možné rozšírenie pomocou vzpier alebo nosníkov 
a výstuh.  
Pri realizácii rozšírenia pomocou vzpery so šírkou 0,73 m, je do vzpery nevyhnutné namontovať podpornú 
výstuhu (rúrku s dvomi spojkami) 

Obr. 3.25 - roh realizovaný pomocou 
troch stojok, vzpery a výstuhy 

(pozri obr. 3.28) 

Obr. 3.26 - roh realizovaný  
pomocou štyroch stojok 

Obr. 3.27 Rozšírenie pomocou vzpery 
0,36 m   

Obr. 3.28 Rozšírenie pomocou vzpery 
0,73 m a výstuhy  

Obr. 3.27 Rozšírenie pomocou nosníka a 
výstuhy. 

 Je potrebné mať na pamäti, že nosníky sú prvkami výstuhy a zabezpečenia. Na nosníkoch 0,73 m sa 

neukladajú podlahy. Pre polia nad 1,09 m sa podlahy ukladajú výlučne s dvojitými nosníkmi. 
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Obr. 3.30 - Kotvenie vnútorných 
stojok samostatnou kotvou   

Obr. 3.33 - Kotvenie do horizontálnych nosníkov 

Obr. 3.35 -  Bránový prejazd založený na konzolách 

3.1.9. Previsy - prejazdové brány a priehradové nosníky 
 
Počas rekonštrukčných prác je často potrebné zabezpečiť prejazd do vnútra budovy. To je možné zabezpečiť 
pomocou konzol alebo dvojitých nosníkov. Pri realizácii prejazdov sa vyžaduje aj pridanie ochrannej striešky, 
ktorá nie je vyznačená vo výkresoch. 

Obr. 3.36 - Bránový prejazd založený na dvojitých nosníkoch 

3.1.8. Kotvenie  
Lešenia musia byť pri montáži súčasne upevnené do stálych prvkov budovy. Kotvenie sa vykonáva pomocou 
kotevných úchytov, bežných, otočných spojov a kotviacich skrutiek. Nižšie sú uvedené príklady ukotvenia 

Obrázok 3.31 - Kotvenie 
vnútorných stojok kotvou typu V 

Obr. 3.32 - Kotvenie dvoch 
stojok jednou kotvou 

Obr. 3.34 - Kotvenie do vertikálnych stĺpikov 
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V prípade použitia nosníkov série e50xxxx na stavbu 
platforiem sa na nosníky montujú priečky. Spôsob montáže 
je znázornený na obr. 3.37. 

Obr. 3.37 -  montáž priečky na nosník 

3.1.10. Prechody pod lešením  
Opravy a stavebné práce pozdĺž 
mestských chodníkov často vyžadujú 
zachovanie bezpečnosti komunikácie pre 
chodcov. Príklad takéhoto riešenia je 
uvedený v obr 3.38. 

Obr. 3.38 -  Príklad komunikačného traktu pre chodcov 

Systémové riešenie musí byť vykonané podľa nižšie uvedenej schémy. Systémové  podlahy na strieške sa 
musia montovať do nosníkov typu U pomocou oceľového lanka.  Musia povinne ukotviť lešenie na úrovni 
podláh umiestnených nad a pod ochrannou strieškou.  

Obr. 3.39 -  Realizácia prejazdu pomocou rozšírenia platformy lešenia a strešných konzol 

 

 

 

Dvojitý nosník typu U 

Vyplniť systémovými podlahami alebo doskami 
pokrytými materiálom tlmiacim pád predmetov 

Ochranná strešná konzola 

Rúrková spojka 

Stojka 2,5 m 

Počiatočný prvok  
Oceľová podložka 
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Obr. 3.40 - Vstup na lešenie pomocou medzipodlažného oceľového 
rebríka a nasadzovaného nosníka 

Obr. 3.42 -  Príklad 1 

3.1.12 Lešenie pri strešných odkvapoch 
 
Počas stavebno - rekonštrukčných prác pri okrajoch striech je potrebné nainštalovať 4 rady horizontálnych 
nosníkov na 2 metrových stojkách po celej výške úrovne pracovnej podlahy. 
Montáž ochrannej siete alebo plachty pomedzi stojanmi na úrovni pracovnej podlahy umožní zabezpečenie 
predmetov kĺzajúcich sa zo strechy pred pádom poza lešenie. 

3.1.11 Vstupy na lešenie 
 
Vertikálna komunikácia na lešení môže byť realizovaná pomocou medzipodlažných systémových rebríkov 
alebo hliníkovo - prechodových podláh alebo schodíšť - pozri obr. 3.75, 3.76, 3.77 a 3.78, časť 3.8. 

Obr. 3.41 - Vstup na lešenie pomocou 
hliníkových prechodových podláh 
vybavaných hliníkovými rebríkmi 

Obr. 3.43 -  Príklad 2 
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Obr. 3.44   

 

 

 

3.1.13 Otvory a úpravy podláh 
 
K úprave obchádzok a vynechaniu prvkov prechádzajúcich cez povrch podláh sa používajú nosníky 
nasadzované spôsobom znázorneným na nižšie uvedených obrázkoch. 

Obr. 3.45 - Špeciálny nosník typu O   

Obr. 3.47 - Špeciálny nosník typu O montovaný na rúrke   Obr. 3.46   

3.1.15 Doplnkové prvky 
 
Systém ROTAX Plus pripúšťa kladenie drevených trámov na dodatkových plochách pri zachovaní bezpečnosti  
počas používania. Nižšie sú uvedené príklady montáže doplnkových prvkov pomocou nosníka nasadzovaného 
s presahom. Pri používaní dosiek na realizáciu pracovných podláh je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými v 
tabuľke 3.1. Majte na pamäti, že rozostavenie podpier pod doskami nesmie presahovať 500 mm, medzera 
medzi doskami v čelnom uložení nesmie byť vyššia ako 20 mm a rozmer základnej platformy dosiek musí byť 
minimálne 200 mm. 

3.1.14 Doplnkové prvky 
 
V prípade potreby obídenia výstupkov, balkónov alebo iných architektonických prvkov je možné skrátiť šírku 
poľa lešenia. Pre tieto účely slúži rúrková spojka nosníka. 
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Obr. 3.53 -  Montáž počiatočných prvkov 

Obr. 3.50 - Dosky uložené čelne k sebe 

Nasadzovací nosník typu O 

Rozostavenie podpier 

Obr. 3.51 - Dosky uložené s presahom 

Tabuľka 3.1 

Prípustné rozpätie (m) prehadzovacích podláh z dreva alebo  z dosiek 
(podľa tab. 8, DIN 4420, T1) 

Trieda zaťaženia Šírka podlahy alebo  
dosky (cm) 

Hrúbka podlahy alebo dosky (cm) 

3.2. Montáž lešenia na fasádu 
 
3.2.1. Montáž lešenia začíname v najvyššom bode terénu, od uloženia drevených podložiek pod regulované 
podstavce stojanov v rozostavení založenej dĺžky poľa. Na každej podložke musia stáť minimálne dva 
podstavce. 

Obr. 3.52 - Fáza 1 - Montáž podstavcov  

3.2.2. Na podstavce nasadíme počiatočné prvky. 
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3.2.3. Počiatočné prvky spájame priečkami (horizontálny nosník 0,73 alebo 1,09 m) a rámom (horizontálny 
nosník 1,57 m; 2,07 m; 2,57; 3,07 m) a následne vyrovnáme. Montáž nosníkov spočíva v zatlčení hlavičky 
klina v otvore počiatočného krúžka prvku 500 gramovým kladivom. 

Obr. 3.54 - Fáza 3 - spájanie počiatočných elementov 

3.2.5 Vo výške 2 m od počiatočného prvku montujeme priečky, rám a podlahy komunikačnej vertikály. Pre 
potreby montáže všetkých podlaží je potrebné ukladať montážne dosky ako dočasné pomocné podlahy. Pri 
nízkych výškach lešenia sa musia montovať podlahy. Je treba mať na pamäti, že v závislosti od potrieb sa 
môžu použiť podlahy na nosník typu O alebo U. Každá podlaha musí byť zabezpečená (pozri bod 3.1.4). 
Polia, na ktorých nemontujeme systémové pracovné podlahy musia byť vystužené horizontálnymi výstuhami v 
poliach vystuženými vertikálnymi výstuhami. 

3.2.4 Doplnkové prvky  Na takto pripravenú základnú úroveň nasadíme stojky s požadovanou dĺžkou. Je 
potrebné riadiť sa základnými dĺžkami stojok, t.j. 2 m alebo 4 m. V prípade stojok 2 m a 4 m sa musia ukladať 
striedavo, t.j. stojka 2 m musí stáť vedľa stojky 4 m (obr. 3.57). 

Obr. 3.55 - Nasadená stojka 

Obr. 3.56 - Príklad použitia jednej dĺžky stojok Obr. 3.57 - Príklad použitia rôznej dĺžky 
stojok 

Obr. 3.58 - Zobrazenie fáze montáže 
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Obr. 3.60 -  Lešenie so zamontovanými podlahami. 

3.2.6  Začínajúc od druhej montážnej podlahy (4 metre výšky) je potrebné kotviť lešenie do fasády pomocou 
kotevných spojok, bežných skrutiek a kotevných skrutiek s uchom. V sieťovaných zónach definovaných 
projektom alebo týmto návodom je potrebné montovať vertikálne výstuhy. Na jednej úrovni musia byť 
minimálne dve výstuhy. Po ukotvení lešenia je potrebné nainštalovať obrubníky a madlá na zmontovaných 
podlahách. Počas montáže je potrebné dávať pozor, aby v poliach, v ktorých je namontovaná vertikálna 
výstuha a nie je namontovaná podlaha, boli horizontálne výstuhy. 

3.2.7. Vo výške prvej úrovne podlahy je možné montovať ochranné striešky pomocou rozšírenia podlahy a 
montáže strešnej ochrannej konzoly v súlade s bodom 3.1.10.  
 
3.2.8. Rámy, priečky a podlahy vyššej úrovne musia byť montované počas státia na podlahe predchádzajúcej 
úrovne. Pred uložením podláh vyššej úrovne je potrebné vystužiť stojky montovanej úrovne. Montáž všetkých 
elementov k stojkám sa musí realizovať zatlčením klina hlavičky do krúžkov. Kliny musia byť zatĺkané v smere 
zhora dole. 

 POZOR: Kotvenie je potrebné realizovať priebežne spolu s montážou lešenia. 

Obr. 3.59 - Príklad kotvenia lešenia do fasády 
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Počas montáže je potrebné vyberať stojky 
takej dĺžky, aby ich spojenia končili v uzloch 
lešenia. Pracovná aj bezpečnostná podlaha 
musia byť zabezpečené obrubníkmi a dvomi 
horizontálnymi nosníkmi typu O, ktoré sú 
zároveň ochrannými zábradliami.  

3.2.9. V prípade potreby rozšírenia poľa existuje možnosť montáže oceľovej vzpery 0,36 m z vnútornej strany 
fasádneho lešenia alebo oceľovej vzpery 0,73 m alebo 0,36 m z vonkajšej strany fasádneho lešenia v súlade s 
bodom 3.1.7. Rozšírenie lešenia z vonkajšej strany je prípustné iba na jednom podlaží po celej výške lešenia. 
V prípade, že medzera medzi podlahami presahuje 25 mm, je potrebné montovať výplň z dosiek a v prípade, 
že medzera medzi platformami presahuje 80 mm, je potrebné inštalovať horizontálny nosník alebo výplň z 
dosiek. 
 
3.2.10. Pracovná podlaha môže byť vydláždená drevenými trámami podľa pravidiel uvedených v bode 3.1.15. 
V takom prípade je pod trámami potrebné použiť horizontálne výstuhy.  
 
3.3. Vežové lešenia 
 
Tento typ lešení je často využívaný pre dohľad alebo k ľahkým inštalačným prácam. Je tiež využívané ako 
podporná konštrukcia pre kamerové systémy alebo pre reproduktory počas masových podujatí. Lešenie 
vybavené pojazdnými kolieskami môže byť využité ako pohyblívé (pojazdné) lešenie. Pred začatím montáže je 
potrebné uistiť sa, že podložie má dostatočnú nosnosť. 

Obr. 3.61 - Pracovná a bezpečnostná podlaha vybavená výstuhami 

1. Rozložte oceľové podstavce do požadovaných rozmerov. 
2. Podložte pod každý podstavec drevenú podložku za účelom 
rozloženia zaťaženia z lešenia na podložie. 
3. Položte na podstavce počiatočné prvky. 
4. Nainštalujte horizontálne nosníky a vyrovnajte vzniknutý rám    
    základne. 
5. Nainštalujte stojky. 
6. Položte podlahu v zóne vstupu. 
7. Nainštalujte nosníky typu O i dvojité nosníky. 
8. Vystužte každú zo stien. 
9. Namontujte prechodnú komunikačnú podlahu. 
10.Namontujte ďalšiu úroveň lešenia postupujúc analogicky s   
      bodmi  5, 6, 7. 
11. Namontujte zábradlia v komunikačnej zóne (vnútorné zábradlie 
môže  byť zhotovené zo svoriek a univerzálnych rúrok). 
12. Nainštalujte ďalšiu úroveň lešenia. 
13. Na hlavnej a bezpečnostnej podlahe namontujte všetky podlahy, 
obrubníky a zábradlia. 
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Pri stavaní vežových lešení je potrebné 
dodržiavať nasledovné zásady: 
 

• Pri stavaní lešenia v exteriéri budov musí byť 
pomer výšky lešenia H k najmenšiemu rozmeru 
základne B menší alebo rovný 3. 

• Pri stavaní lešenia v interiéri budov musí byť 
pomer výšky lešenia H k najmenšiemu rozmeru 
základne B menší alebo rovný 4. 

• Stavanie vyššieho lešenia si vyžaduje statické 
výpočty. 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 

 
Rúrka  
+ svorka 

Realizácia stropných plošín 
 
Stropné plošiny sa montujú spôsobom, ktorý sa podobá vežovým 
lešeniam. Jednotlivé veže sa pritom spájajú trámami alebo nosníkmi 
kvôli zväčšeniu požadovaného rozmeru platformy. Pri tvorbe 
platforiem sa používa rovnaká metóda pomeru výšky k rozmeru 
základne, ako v prípade vežových lešení.   

Obr. 3.62 Obr. 3.63 

3.4. Nosné lešenia 
 
Priestorové nosné lešenia sú podporné konštrukcie prenášajúce veľké zaťaženie, ideálne k podpore stropov. 
Stavajú sa podobne ako vežové lešenia pričom je mimoriadna pozornosť venovaná posilneniu konštrukcie, 
nosnosti podložia a rozkladaniu záťaže pochádzajúcej z podopretých prvkov, napr. stropov. Pod každú nohu 
takéhoto lešenia je potrebné podložiť drevený trám, rozkladajúci tlak na podložie. Vážnu rolu hrajú pri takýchto 
konštrukciách horizontálne aj vertikálne výstuhy. Rozloženie výstuh musí znemožňovať presun sieťky lešenia 
pod záťažou v každom smere. Minimálny počet výstuh je vyšší než pri fasádnom lešení. 
 
K nosným lešeniam by na hornú radu stojok mali byť použité stojky bez pilotnej rúrky - svorky. 
Na horný rad stojok sa montuje závitová hlavica, podopierajúca drevené trámy. Závitová hlavica musí byť 
namontovaná tak, aby vysunutie závitovej skrutky bolo postačujúce na spustenie hlavice a demontáž prvkov 
šalovania a lešenia. Skrutkové podstavce musia byť odskrutkované na čo najmenšiu výšku, ktorá umožní 
slobodné nastavenie a neskoršiu demontáž lešenia. 
 
Tlak podopieraných prvkov je potrebné smerovať centrálne na skrutkové podstavce a závitové hlavice. Trámy 
šalovania uložené na hlaviciach musia byť zaistené pred prevrátením. 

 



 

 

Obr. 3.35 -  Bránový prejazd založený na konzolách 
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Obr. 3.64 -  Lešenie ROTAX Plus  
vo vežovom usporiadaní 

Obr. 3.65 -  Lešenie ROTAX Plus  
v stropnom usporiadaní 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 

3.5. Lešenie na okrúhlych objektoch 
 
Systém ROTAX Plus je konštrukčne prispôsobený k inštalácii okolo oblúkových objektov. Lešenie okrúhlych 
objektov sa realizuje podľa podobných princípov ako lešenie rovných stien. Rozdiel je v otočení vnútorných 
stojok o 45° a montáž nosníkov do veľkých hniezdach krúžkov. Otočením nosníka v hniezde vznikne 
trapézové pole. 
 
V trapézových poliach musia byť na dlhých (vonkajších) bokoch montované systémové nosníky a na krátkych 
(vnútorných) bokoch univerzálne rúrky upevnené bežnými svorkami. Odporúča sa, aby každé obdĺžnikové 
pole bolo vystužené verikálnymi výstuhami. 

Trapézové pole 
Obr. 3.66 Obr. 3.67 

Obr. 3.66 a 3.67 - príklady lešenia okrúhlych objektov 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 
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3.6. Závesné lešenie 
 
Závesné lešenie sa používa v prípadoch, kedy nie je možné ukotviť ho do podložia, napr. vzhľadom na jeho 
nedostatočnú nosnosť, v mostných konštrukciách, pri veľkej technologickej premávky pod konštrukciou alebo 
vo výškových konštrukciách. 
Montáž závesného lešenia môže byť realizovaná pomocou svorkových spojení, reťazí, hmoždiniek alebo iných 
prvkov prispôsobených danej situácii. 

 Pri montáži visiaceho lešenia je potrebné použiť stojky s priskrutkovanou rúrkovou svorkou pre 
účinné prenesenie rozťahovach síl. Na visutých lešeniach sa zakazuje používať stojky spájané 

bezpečnostnou čapičkou. 

Na začiatku montáže visiacej časti lešenia sa odporúča montovať stojky svorkou dolu, čo uľahčuje vešanie 
ďalších stojok. Časť lešenia, ktorá je zavesená vyššie môže byť zmontovaná na zemi a prepravená žeriavom 
na miesto montáže. Montáž visiacich lešení je potrebné realizovať takým spôsobom, aby práca vo výške trvala 
čo najkratšie. 
Na nižšie uvedených obrázkoch 3.68, 3.69 a 3.70 sú zobrazené príklady závesných lešení, v ktorých sú 
prvkami nosnej časti mriežkové nosníky. K zaisteniu bezpečnosti je takéto lešenie potrebné vyvážiť a získať 
tak dostatočnú protiváhu vo vzťahu k predpokladanej záťaži vznikajúcej na pracovných podlahách visiacej 
časti. 

záťaž 

Obr. 3.68 a 3.69 - spôsob montáže závesných lešení 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 

Obr. 3.68 Obr. 3.69 

Obr. 3.70 

Obr. 3.70 - závesné lešenie bez záťaže 
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3.7.  Mobilné lešenie 
 
Pri výkone stavebných a montážnych prác a dozoru v miestach, na ktorých sa umiestnenie lešenia na dlhší 
čas neodporúča, je možné použiť mobilné lešenie na báze systému ROTAX Plus. Mobilné lešenie sa montuje 
spôsobom analogickým k všeobecným pravidlám montáže vežových lešení. Rozdiel spočíva vo vybavení 
platformy pojazdnými kolieskami. Pri montáži pohyblivých lešení je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

• v exteriéri musí byť pomer výšky lešenia H k najmenšiemu rozmeru platformy B menší alebo rovný 3, 
• v interiéri musí byť pomer výšky lešenia H k najmenšiemu rozmeru platformy B menší alebo rovný 4, 
• pri vyšších lešeniach musia byť ukotvené do stavby, 
• pojazdné kolieska musia byť po konečnom umiestnení lešenia zablokované brzdou (zablokované pred 

otočením ako aj pred obratom), 
• lešenie musí byť presúvané po rovnom podloží s dostatočnou nosnosťou, 
• počas presúvania mobilného lešenia majú pracovníci zakázané zdržovať sa na lešení a nechávať na ňom 

materiál, náradie a pod. 

1. Spojte pojazdné kolieska s oceľovými podložkami 
2. Namontujte na podložky očiatočné prvky 
3. Namontujte horizontálne nosníky 
4. Vyrovnajte takto vytvorenú platformu 
 
 
 
5. Vložte stojky do rohov 
6. Zablokujte brzdy koliesok pred ďalšou montážou 

7. Namontujte spodnú podlahu 
8. Namontujte dvojité nosníky 
9. Namontujte horizontálne nosníky 
10. Vystužte všetky steny 
11. Namontujte prechodovú podlahu 

12. Namontujte stojky montovaného podlažia 
13. Namontujte dvojité nosníky 
14. Namontujte horizontálne nosníky 
15. Namontujte vnútorné zábradlia komunikačného traktu (rúrky a   
      bežné svorky) 
16. Vystužte všetky steny 
17. Namontujte oceľové podlahy 
18. Namontujte prechodovú podlahu 

19. Namontujte stojky, výstuže, prechodovú podlahu a oceľovú 
podlahu ďalšieho podlažia montovaného podlažia 
20. Namontujte bezpečnostnú podlahu s kompletnými zábradliami 
a obrubníkmi 
21. Namontujte pracovnú podlahu s kompletnými zábradliami a 
obrubníkmi 
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Brzdy všetkých pojazdných koliesok musia byť počas práce zablokované. Príklady iných konfigurácií sú 
uvedené nižšie. 

Obr. 3.71 Obr. 3.72 Obr. 3.73 Obr. 3.74 

Obr. 3.71, 3.72. 3.73 a 3.74 - mobilné lešenie v rôznych konfiguráciach. 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 

3.8. Vonkajšie schodiská 
 
Schodiská slúžia k poskytnutiu pohodlnej vertikálnej komunikácie po lešení. K montáži schodiska sú 
nevyhnutné hliníkové systémové schody a vnútorné a vonkajšie zábradlia. Schodové panely sa montujú 
namiesto prechodových podláh, schodové zábradlia sa montujú namiesto samostatných zábradlí. Nižšie sú 
uvedené príklady realizácie schodísk. 

Obr. 3.75 - Vonkajšie schodisko dvojramenné Obr. 3.76 - Vonkajšie schodisko jednoramenné 
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Obr. 3.77 - Východ zo schodiska Príklad č. 1 

V príklade č. 1 naväzuje východ zo schodiska na rozšírenie pracovnej podlahy realizovanej pomocou 
vzpery 0,73 m podopretej výstuhou a oceľovej podlahy. 
 
V prípade č. 2 naväzuje východ zo schodiska na pracovnú podlahu, na ktorú je v rozsahu schodiska 
nainštalovaná rúrková svorka, stĺpik a zábradlie. 
 
3.9 Zvislá preprava materiálov 
 
Materiály potrebné k práci je možné na lešenie prepravovať pomocou výťahu, kladkou a navijakom, 
napr. z produkcie firmy GEDA. Jednotlivé prvky je potrebné namontovať na lešenie a ukotviť ho 
podľa zásad uvedených v časti 2 bod. 2.3.12. Maximálna váha prepravovaných materiálov nesmie 
presiahnuť 150 kg. Nižšie sú zobrazené nákresy zobrazujúce nainštalovaný navijak. 

Obr. 3.78 - Východ zo schodiska Príklad č. 2 

 POZOR: Je potrebné vykonať analýzu bezpečnosti konštrukcie. 

Obr. 3.79 - Lešenie s navijakom Obr. 3.80 

Dodatočné kotviace svorky 
Rameno výťahu 



 

 

MODULÁRNE LEŠENIE ROTAX Plus - NÁVOD NA MONTÁŽ 

 3. MONTÁŽ LEŠENIA 

 27 

 

3.10 Montážne schémy typických fasádnych lešení 
 
Pri statických výpočtoch variantov montáže uvedených na nákresoch boli zohľadnené zaťaženia v súlade s 
PN-EN 1004. Verzie so sieťkou zohľadňujú zaťaženie podľa EN12811:1999. Prvky boli merané podľa PN-B-
03200. Hodnoty síl uvedené na nižšie uvedených schémach sú výpočtovými hodnotami a obsahujú 
bezpečnostné súčinitele. 

Nekryté lešenie, otvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 2 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

Typ výplne fasády otvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

4m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 1,55 
 

6,92 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 17,1 
 

17,1 

1 

vonkajšia stojka 

 * otvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
viac ako 60% fasády 
Nekryté lešenie, zatvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 2 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

Typ výplne fasády zatvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

8m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 2,54 
 

6,92 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 17,4 
 

17,4 

2 

vonkajšia stojka 

 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

* zatvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
menej ako 20% fasády 
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Nekryté lešenie, otvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 3 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

Typ výplne fasády otvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

4 m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 1,5 
 

6,73 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 26,9 
 

26,9 

0,3 

vonkajšia stojka 

 * otvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
viac ako 60% fasády 

Nekryté lešenie, zatvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 2 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

Typ výplne fasády zatvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

4 m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 1,5 
 

3,34 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 26,9 
 

26,9 

4 

vonkajšia stojka 

 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

* zatvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
menej ako 20% fasády 
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Nekryté lešenie, otvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 2 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

Typ výplne fasády zatvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

2 m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 2,28 
 

8,85 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 13,6 
 

13,6 

5 

vonkajšia stojka 

 * zatvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
menej ako 20% fasády 

Nekryté lešenie, zatvorená fasáda* 
Konzoly 0,36 m z vnútornej strany 
Prípustné užitočné zaťaženie 3 kN/m

2 

Prípustné otočenie stojok 0,2 m 

Typ výplne fasády zatvorená fasáda 

Vertikálne ukotvenie 
Horizontálne ukotvenie  

2 m 
v každom poli 

Maximálny tlak na kotvu 
(kN) 

I I 2,32 
 

9,98 

 

 
Maximálny tlak na stojku 

(kN) 

vnútorná stojka 25,4 
 

25,4 

6 

vonkajšia stojka 

 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
- dvojitá V kotva, jedna na 5 úrovní horizontálne 
 
- vertikálna výstuha 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

* zatvorená fasáda, kedy množstvo otvorov predstavuje  
menej ako 20% fasády 
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Schéma kotvenia komunikačnej vertikály 

- dlhá upevňovacia kotva 
 
 
 
- dvojitá V kotva 
 
 
- samostatná kotva 
 
 
- vertikálna výstuha 
 
 
- ochranné zábradlie 
 
- horizontálny nosník 

Symbol mesiaca 
- X - 

Symbol mesiaca 
- YY - 

A - január G - júl 01 = 1995 07 = 2001 

B - február H - august 02 = 1996 08 = 2002 

C - marec I - september 03 = 1997 09 = 2003 

D - apríl J - október 04 = 1998 10 = 2004 

E - máj K - november 05 = 1999 ............... 

F - jún L - december 06 = 2000 95 = 2099 

 

 POZOR: Prvky vyrobené pred rokom 2006 môžu mať špecifikáciu AXY a BXY 

4. Systém označovania výrobkov 
 
Všetky výrobky spoločnosti ALTRAD-Mostostal nesú v súlade s funkčnými požiadavkami systému kvality ISO 
9001 trvalé označenie (odtlačok špecifikácie v hĺbke ~ 0,7 mm) na miestach uvedených v technickej 
dokumentácii. Dodatočne sa umiestňuje na základe individuálnej dohody nálepka výrobcu a/alebo klienta. 
 
Označovanie prvkov - špecifikácia vyrazená natvrdo 
 
  A 75 XYY - všeobecná podoba špecifikácie 
  A75 - stále označenie výrobcu ALTRAD-Mostostal v Siedlcach 
  X - písmeno označujúce mesiac výroby (premenné označenie) 
  YY - číslica označujúca rok výroby (premenné označenie) 
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Názov prvku Index Váha 

 

 

 

 

 

Počiatočný prvok L-23 
Počiatočný prvok L-43 

Stojka 0,5 m 
Stojka 1,0 m 
Stojka 1.5 m 
Stojka 2,0 m 
Stojka 2,5 m 
Stojka 3,0 m 
Stojka 3,5 m 
Stojka 4,0 m 
Stojka 0,5 m bez svorky 
Stojka 1,0 m bez svorky 
Stojka 1,5 m bez svorky 
Stojka 2,0 m bez svorky 
Stojka 2,5 m bez svorky 
Stojka 3,0 m bez svorky 
Stojka 4,0 m bez svorky 
Stojka 0,5 m so skrutkovanou svorkou 
Stojka 1,0 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 1,5 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 2,0 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 2,5 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 3,0 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 3,5 so skrutkovanou svorkou 
Stojka 4,0 so skrutkovanou svorkou 

Kotúčové svorky 

Nosník typu O oceľový 0,36 m 
Nosník typu O oceľový 0,73 m 
Nosník typu O oceľový 1,09 m 
Nosník typu O oceľový 1,57 m 
Nosník typu O oceľový 2,07 m 
Nosník typu O oceľový 2,57 m 
Nosník typu O oceľový 3,07 m 
Nosník typu O oceľový 4.14 m 

Nosník typu O 1,09 m oceľový vystužený 

Nosník typu U 1,09 m oceľový vystužený 

Nosník typu U oceľový 0,36 m 
Nosník typu U oceľový 0,73 m 

Nosník typu O oceľový 1,57 m dvojitý 
Nosník typu O oceľový 2,07 m dvojitý 
Nosník typu O oceľový 2,57 m dvojitý 
Nosník typu O oceľový 3,07 m dvojitý 

Nosník typu U oceľový 1,57 m dvojitý 
Nosník typu U oceľový 2,07 m dvojitý 
Nosník typu U oceľový 2,57 m dvojitý 
Nosník typu U oceľový 3,07 m dvojitý 

Zabezpečenie podláh 0,36 m 
Zabezpečenie podláh 0,73 m 
Zabezpečenie podláh 1,09 m 
Zabezpečenie podláh 1,57 m 
Zabezpečenie podláh 2,07 m 
Zabezpečenie podláh 2,57 m 
Zabezpečenie podláh 3,07 m 
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Názov prvku Index Váha 

 

 

Oceľová podlaha 0,19x0,73 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x1,09 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x1,57 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x2,07 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x2,57 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x3,07 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,19x2,57 m - O (perf. okrúhla) 

Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - O s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - O s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - O s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - O s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - O s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - O s priečkou (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x3.07 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - O (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - O (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - O (perf. fazuľková) 

Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - U (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - U (perf. fazuľková) 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - U s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - U s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - U s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - U s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x4,14 m - U s priečkou (perf. okrúhla) 
Oceľová podlaha 0,32x0,73 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 
Oceľová podlaha 0,32x1,09 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 
Oceľová podlaha 0,32x1,57 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 
Oceľová podlaha 0,32x2,07 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 
Oceľová podlaha 0,32x2,57 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 
Oceľová podlaha 0,32x3,07 m - U (perf. okrúhla) ohýbaná 

Plná podlaha hliníková 0,61x1,09 m - U  
Plná podlaha hliníková 0,61x1,57 m - U  
Plná podlaha hliníková 0,61x2,07 m - U  
Plná podlaha hliníková 0,61x2,57 m - U  
Plná podlaha hliníková 0,61x3,07 m - U  

Podlaha s hliníkovým rebríkom 0,61x2,57 m - U  
Podlaha s hliníkovým rebríkom 0,61x3,07 m - U  
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Názov prvku Index Váha 

 

 

 

Prechodová podlaha hliníková  0,61x2,07 m - O  
Prechodová podlaha hliníková  0,61x2,57 m - O  
Prechodová podlaha hliníková  0,61x3,07 m - O  

Prechodová podlaha hliníková  0,61x1,57 m - U (s alu vekom)  
Prechodová podlaha hliníková  0,61x2,07 m - U (s alu vekom)  
Prechodová podlaha hliníková  0,61x2,57 m - U (s alu vekom)  
Prechodová podlaha hliníková  0,61x3,07 m - U (s alu 
vekom)  

Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x1,5 m  
Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x2,0 m  
Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x2,5 m  
Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x3,0 m  

Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x1,0 m so zabezpečením 
Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x1,5 m so zabezpečením 
Podlaha oceľová doplňujúca  0,3x2,0 m so zabezpečením 

Podlaha oceľová doplňujúca  0,19x1,0 m so zabezpečením 
Podlaha oceľová doplňujúca  0,19x1,5 m so zabezpečením 
Podlaha oceľová doplňujúca  0,19x2,0 m so zabezpečením 

Medzipodlahový rebrík  0,32x2,14 m 

Hliníkový rebrík  (k podlahám e4925....) 
Kolík rebríku 

Špeciálny nosník typu U 
Špeciálny nosník typu U vystužený 

Nasadzovaný nosník typu U 0,73 m 
Nasadzovaný nosník typu U 1,09 m 

Priečny obrubník 0,73 m 
Priečny obrubník 1,09 m 
Priečny obrubník 1,57 m 
Priečny obrubník 2,07 m 
Priečny obrubník 2,57 m 
Priečny obrubník 3,07 m 

 

Oceľový obrubník 0,15x0,73 m 
Oceľový obrubník 0,15x1,09 m 
Oceľový obrubník 0,15x1,57 m 
Oceľový obrubník 0,15x2,07 m 
Oceľový obrubník 0,15x2,57 m 
Oceľový obrubník 0,15x3,07 m 
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Hliníkový obrubník 0,15x0,73 m 
Hliníkový obrubník 0,15x1,09 m 
Hliníkový obrubník 0,15x1,57 m 
Hliníkový obrubník 0,15x2,07 m 
Hliníkový obrubník 0,15x2,57 m 
Hliníkový obrubník 0,15x3,07 m 

Vertikálna výstuha 0,73x2,0 m 
Vertikálna výstuha 1,09x2,0 m 
Vertikálna výstuha 1,57x2,0 m 
Vertikálna výstuha 2,07x2,0 m 
Vertikálna výstuha 2,57x2,0 m 
Vertikálna výstuha 3,07x2,0 m 
Vertikálna výstuha 1,57x1,0 m 
Vertikálna výstuha 2,07x1,0 m 
Vertikálna výstuha 2,57x1,0 m 
Vertikálna výstuha 3,07x1,0 m 

Horizontálna výstuha 3,07x0,73 m 
Horizontálna výstuha 2,57x0,73 m 
Horizontálna výstuha 3,07x1,57 m 
Horizontálna výstuha 3,07x1,09 m 
Horizontálna výstuha 2,57x1,09 m 
Horizontálna výstuha 2,07x1,09 m 

Oceľová podložka obyč. 
Nastaviteľná podložka 0,4 m 
Nastaviteľná podložka 0,6 m 
Nastaviteľná podložka 0,8 m 
Nastaviteľná podložka 0,73 m 
Nastaviteľná podložka 1,5 m 
Nastaviteľná podložka odklápacia 0,8 m 
Nastaviteľná podložka odklápacia 1,1 m 

Závitová hlavica 0,6 m 
Závitová hlavica 0,6 m krížová 

Oceľová vzpera 0,73 m - O 
Oceľová vzpera 0,36 m - U 
Oceľová vzpera 0,50 m - U 
Oceľová vzpera 0,73 m - U 
Oceľová vzpera 1,09 m - U 

Priečna výstuha 1,77 m 
Priečna výstuha 1,95 m 

Strešná ochranná konzola 0,73 m 

Oceľový nosník 0,5x2,57 m - U 
Oceľový nosník 0,5x3,07 m - U 
Oceľový nosník 0,5x4,14 m - U 
Oceľový nosník 0,5x5,14 m - U 
Oceľový nosník 0,5x6,14 m - U 
Oceľový nosník 0,5x5,14 m - O 
Oceľový nosník 0,5x6,14 m - O 
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Názov prvku Index Váha 

Hliníkový nosník 0,4x3,0 m 
Hliníkový nosník 0,4x4,0 m 
Hliníkový nosník 0,4x5,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x6,0 m 
Hliníkový nosník 0,4x6,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x3,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x4,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x5,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x6,24 m 
Hliníkový nosník 0,4x2,0 m 
Oceľový nosník 0,4x3,0 m 
Oceľový nosník 0,4x4,0 m 
Oceľový nosník 0,4x6,0 m 
Oceľový nosník 0,4x3,24 m 
Oceľový nosník 0,4x4,24 m 
Oceľový nosník 0,4x5,24 m 
Oceľový nosník 0,4x6,24 m 
Oceľový nosník 0,4x5,14 m 
Oceľový nosník 0,4x6,14 m 
Oceľový nosník 0,4x6,14 m - prechodový 

Oceľový nosník strešný 0,4 m (krátky) 

Oceľový nosník strešný 0,4 m (dlhý) 

Hliníková traverza 0,6 m  
Hliníková traverza 0,9 m  
Hliníková traverza 1,2 m  
Hliníková traverza 1,6 m  
Hliníková traverza 1,9 m  
Hliníková traverza 3,0 m  
Hliníková traverza 4,0 m  
Hliníková traverza 5,0 m  
Hliníková traverza 6,0 m  

Spojka nosníka L = 0,4 m 

Traverza prechodového nosníka 0,73 m 

Rúrková spojka nosníka  

Rúrková spojka so svorkou  

Hliníkové schody 2,57 m 
Hliníkové schody 3,07 m 
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Názov prvku Index Váha 

 

Priečny nosník 0,73 m 
Priečny nosník 1,09 m 

Vonkajšie zábradlie schodov 2,0x2,57 m 

Vonkajšie zábradlie schodov 2,0x3,07 m 

Vnútorné zábradlie schodov 2,0x3,0 m 

Úchyt zábradlia 

Kotviaca spojka 0,4 m 

Kotviaca spojka 0,5 m 
Kotviaca spojka 0,8 m 
Kotviaca spojka 1,1 m 

Kotviaca spojka 1,3 m 

Kotviaca spojka 1,5 m 
Kotviaca spojka 1,9 m 

Kotviaca skrutka s uchom 0,12 m 

Kotviaca skrutka s uchom 0,19 m 
Kotviaca skrutka s uchom 0, 23 m 

Bežná spojka 

Otočná spojka 

Kotviaca spojka 

Pozdĺžna spojka 

Klinová bežná spojka 

Klinová otočná spojka 

Podlážka hliníková 4,25 m 
Podlážka hliníková 5,2 m 
Podlážka hliníková 6,1 m 
Podlážka hliníková 7,1 m 
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Názov prvku Index Váha 

Hliníkový stĺpik do zábradlia podlážky 

Zámok zábradlia podlážky 

Zámok hliníkovej podlážky 

Pohyblivý trám 

Podstavec s dvoma maticami 

Pojazdné koliesko 

Teleskopické zábradlie 1,5 m - 2,07 m 
Teleskopické zábradlie 2,07 m - 3,7 m 

Montážny stĺpik 
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PROTOKOL TECHNICKÉHO PREBRATIA LEŠENIA 
Č._________________zo dňa__________________ 
K zmluve č._________________  zo dňa _________ 

 

 

 

  

 

 

Dodávateľ Užívateľ 

Oprávnená osoba 

Telefón 

Oprávnená osoba 

Telefón 

Typ lešenia 

Rámové 

Modulárne Rotax 

Prejazdové 

Fasádne 

Stenové 

Voľnostojace 

Závesné 

Miesto montáže 

Parametre lešenia 

Rozmery konštrukcie 

Rozmery sieťky 

Nosnosť konštrukcie 

Prípuszné zaťaženie pracovných podláh 

Odpor podložia 

Termíny budúcich prehliadok 

Účel lešenia 

Dodatočné vybavenie 

Vyhlásenie a potvrdenie 
 

1 Dodávateľ inštalácie potvrdzuje, že lešenie opísané v tomto protokole je kompletné. Bolo zmontované v súlade so 
 zvyklosťami stavebného remesla a návodom na montáž vydaným výrobcom a požiadavkami BOZP.   
 Montáž vykonali oprávnení pracovníci.  
2.  Zmeny v konštrukcii lešenia môžu byť realizované výlučne dodávateľom inštalácie. 
3. Spolu s týmto protokolom dodávateľ inštalácie odovzdáva: 
 a) plán lešenia 
 b) návod na montáž lešenia 
 c) ......................................................................................... 
 d) ......................................................................................... 
4. Užívateľ lešenia prijíma toto lešenie do užívania bez obmedzení a vyhlasuje, že pozná zásady jeho  používania 
 vyplývajúce z návodu na montáž. 
5. Pred každým použitím lešenia je jeho užívateľ povinný skontrolovať jeho technický stav a kompletnosť. 
6. Komisia s nižšie uvedeným zložením potvrdzuje odovzdanie lešenia po montáži a prevzatie lešenia do užívania. 
  
 a)  .......................................   .......................................   ....................................... - užívateľ 
 b)  .......................................   .......................................   ....................................... - užívateľ 
 c)  .......................................   .......................................   ....................................... - dodávateľ 
           Meno a priezvisko                       pozícia                                podpis 
 
Údaje o nahlásení lešenie k demontáži: ............................................................. 
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