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opracování sloupku
viz detail A
K.04

systémová výztuha
š. 50 mm à 550 mm

S01

kačírková lišta z poplastovaného
plechu, tl. 1,6 mm, R.Š. 130 mm
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podokapní hranatý žlab 100x100 mm +
žlabový hák z FeZn + PES lak
tl. 0,6 mm, R.Š. 460 mm
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K.07
K.05

30

K.06
šroub do betonu 6,3x70,
4 ks/m + hmoždinka,
střídavě ve dvou řadách

šroub do betonu 6,3x70,
+ hmoždinka

krycí plech s perforací 200/40 mm pro odtok
integrovaný přířez PVC fólie K.07 vody z FeZn + PES lak
okapnice z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, R.Š. 235 mm
K.05
tl. 0,6 mm, R.Š. 210 mm
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příponka z FeZn plechu, tl. 1 mm
10

Poznámka projektanta k detailu:
Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v
Opavě. Daný detail by bylo jednodušší řešit bez dodatečného oplechováni a spolehlivější odvod srážkových vod by byl
zajištěn systémovou kačírkovou lištou bez dodatečného překrytí okapním plechem. Požadavek na překrytí plechem může
mít za následek sníženou životnost daného detailu, resp. krycího plechu.
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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