osekání stávající omítky do
K.01
požadované výšky a vyspravení
podkladu cementovou maltou

min. 150

šroub do zdiva 6,3x70,
4 ks/m + hmoždinka
K.02
svislá nopová fólie
se síťkou pro omítku

koutová lišta z
poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, R.Š. 100 mm
5
45
5

45
šroub do zdiva 6,3x70,
4 ks/m + hmoždinka

pozn. 1

S01

stěnová lišta z
poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, R.Š. 55 mm
5

20

stávající sklon

K.02

45

min. 150
30

5

K.01

POZNÁMKY:
Pozn. 1:
Úroveň omítky bude z požadavku NPÚ ukončena 20 mm nad přilehlým horním povrchem nášlapné vrstvy. Mezeru je
možno vytvořit například pomocí vložení dřevěné hoblované latě opatřené nátěrem, která se po zavadnutí omítky
odstraní. Pro lepší manipulaci doporučujeme lať zkosit, aby se eliminovalo riziko odtržení omítky při oddělávání latě.
Poznámka projektanta k detailu:
Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v
Opavě. V případě daného detailu doporučujeme provést oplechování místo dodatečně provedené omítky. Existuje riziko,
že omítka bude v místě detailu časem opadávat vlivem zvýšeného hydrofyzikálního (odrážející se dešťová voda
od povrchu dlažby) a mechanického namáhání (např. návštěvníci).
Maximální sklon pochozí vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez
rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzí vrstva s větším spádem, než doporučuje
norma.
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