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Montážní návod na oplechování 
zahradního domku se sedlovou střechou 

 

Úvod 
Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru při nákupu oplechování pro Váš zahradní domek.  

 Celá sada oplechování je vyráběna s důrazem na JEDNODUCHOU MONTÁŽ SVÉPOMOCÍ.  

 Pouze s našimi výrobky máte vyřešeno složité napojování různých druhů oplechování. 

 Dále máte zaručeno, že prvky, které do sebe mají zapadat, půjdou sestavit lehce bez násilí a 

bez nutnosti různého přihýbání a dopasovávání, jak je tomu u běžných lišt, které se prodávají 

ve  stavebninách. 

Oplechování je kompletně vyráběno v naší rodinné firmě v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. 

 

Oplechování vyrábíme z následujících typů materiálu:  

 pozinkovaného plechu tl. 0,55mm, 
 měděného plechu tl. 0,55mm, 
 titanzinkového plechu tl. 0,6mm, 
 barveného pozinkovaného plechu tl.0,5mm v odstínu 

o RAL9010 (bílá), 
o RAL9005 (černá), 
o RAL8004 (cihlově červená), 
o RAL8017 (hnědá), 
o RAL7016 (tmavě šedá, antracit), 
o Další odstíny na vyžádání. 

 nerezového plechu tl. 0,5mm (cena na vyžádání). 

Oplechování je dodáváno v příslušných délkách, dle konkrétního domku, délka jednoho kusu je však 
maximálně 2m.  

Oplechování je použitelné pro volně stojící zahradní domek. V případě, že plánujete zahradní domek 
postavit v těsné blízkosti stávající stavby, můžeme po dohodě zvolit jiný typ lišty pro oplechování štítu.  

Potřebné nářadí 
 Akušroubovák, 
 kladivo, 
 metr (svinovací, skládací), 
 kleště, 
 tmel (silikon neutrální), 
 pistole na tmel. 
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Obsah dodávky 
Obsah dodávky se vždy liší v závislosti na konkrétní objednávce. 

Oplechování sedlové střechy 

 2x okapový plech, 
 4x závětrná lišta, 
 2x hřeben závětrné lišty, 
 1x hřebenový plech, 
 1x sada spojovacího materiálu. 

 

Sada okapového systému 

 2x žlab 25 s naletovanými čely - celková délka žlabu odpovídá délce okapu. (Pro délky do 2m 
v jednom kuse, pro délky nad 2m se spojují viz návod k montáži nebo řešíme individuální 
dopravu), 

 2x sada háků 25 – háky jsou zohnuty dle sklonu střechy a očíslované pro zajištění spádu žlabu, 
 2x kotlík 25/80, 
 2x sada kolen 80, 
 2x svod 80 v délce 2m, 
 4x objímka 80 se závitovou tyčí M6 délky 100mm. 

 

Sada výpusti vody 

 1x výpust vody 80, 
 1x objímka 80 se závitovou tyčí M6 délky 100mm. 
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Postup montáže 
1. Okapové háky 
1.1. Rozměření a příprava 

a) Rozměřte si krajní háky tak, aby byl krajní hák max 150mm od okraje střechy. Poté rozdělte 
vzdálenost mezi prvním a posledním hákem dle počtu dodaných háků. Max rozteč háků by 
měla být 700mm. 

b) Pro dobré usazení okapového plechu (kap. 2) je nutné háky zapustit. Dle rozměření udělejte 
drážky 25mm široké, 6mm hluboké a dlouhé dle délky háku. 

 

1.2. Umístění a připevnění háků 
a) Háky jsou naohýbány dle sklonu střechy a očíslovány, aby při montáži dle číslování byl zajištěn 

spád žlabu. 
b) Rozmyslete si, na kterou stranu budete chtít, aby tekla voda (kam půjde spád žlabu). Na okraj, 

kde bude svod, přišroubujte hák s nejvyšším pořadovým číslem. Na druhou stranu přišroubujte 
hák s číslem 1. Háky přišroubujte vruty (VRUT 15). 

 
c) Z prvního na poslední hák napněte provázek. Provázek veďte v nejnižším bodě háku – je 

označen důlčíkem. 

 

d) Připevněte všechny háky. Dbejte na posloupnost číslování háků a umístění středu háku vůči 
provázku. 
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TIP 
Střešní desky bývají u menších domků většinou tloušťky 15mm. Po zapuštění háku zbyde tloušťka 9mm 
pro zašroubování vrutu. Pro běžný odvod vody je to dostatečné, ale v případě velkého zatížení sněhem 
může dojít k porušení konstrukce domku. Doporučujeme v místě háku podložit podbití kouskem desky 
a pro přišroubování háku použít delší vruty. Desky ani delší vruty nejsou součástí balení. 

 

1.3. Příprava a instalace žlabu 
Žlab je již osazen čely a spoje jsou připraveny na jednoduchou montáž. 

a) Označte a vyřízněte výtokový otvor pilkou na železo (nepoužívejte elektrickou brusku). Hrany 
výtokového otvoru ojehlete a mírně nahněte kladívkem. 

         

b) Připevněte kotlík – zahákněte za přední lem a usaďte. Zadní uši přehněte přes zadní okraj žlabu. 

 

c) Spojte žlaby – vsuňte do sebe návalky (50mm) a otočte žlab do správné polohy. Spojte 
silikonovým tmelem (možno i pájkou) spoj můžete pojistit nýty v horní části žlabu. Žlaby je 
možné spojit před nebo i po vložení do háků. 

 ¨            
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d) Vložte žlaby do háků. Dorazte předek háku na přední lem žlabu a následně vtlačte žlab do háku 
a zapněte pera háků. 

 

 

2. Okapový plech 
Okapové plechy jsou připraveny tak, aby do sebe šly zasunout. Pro montáž není třeba násilí. Jsou-li 
konce plechů označeny značkou, zasunujte do sebe plechy se stejnými značkami (např. hvězdička do 
hvězdičky, kolečko do kolečka) 

a) První okapový plech zarovnejte s okrajem střechy a přesaďte cca 60mm přes spodní hranu 
střechy. Plech připevněte pomocí hřebíků (HŘEBÍK 15). Hřebíky dejte do dvou řad. Spodní řadu 
cca 50mm od okraje střechy  a horní řadu k hornímu okraji plechu. Hřebíky dejte v rozteči cca 
300mm. 
 

b) Druhou část okapového plechu zasuňte do první a zarovnejte podle okraje střechy. Spoj by měl 
být přeložen cca o 50mm. Mezi plechy naneste tmel a přitlačte. Vytlačený přebytečný tmel 
ihned setřete. Plech připevněte pomocí hřebíků (HŘEBÍK 15). Hřebíky dejte do dvou řad. 
Spodní řadu cca 50mm od okraje střechy  a horní řadu k hornímu okraji plechu. Hřebíky 
použijte s roztečí cca 300mm. 

 

Přeložení  
spoje  

cca 50mm 

Zarovnat s 
okrajem 
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c) Namontujte okap i na druhé straně domku. 

 

 

3. Hřeben závětrné lišty 
Hřeben závětrné lišty usaďte na hřebenu střechy, připevněte hřeben příchytkami (PŘÍCHYTKA + HŘEBÍK 
15) a našroubujte dva šrouby do čela (ŠROUB 40).  

Spodní hrana 
střechy 

Zarovnat s 
okrajem 
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Příchytka + 
hřebík 15 

Příchytka + 
hřebík 15 

Šroub 40 

Šroub 40 



KLEMPÍŘSTVÍ Libor Mareček 
 

          
Libor Mareček        Tel.: +420 774 610 139 
Nedakonice 556         Email: info@makle.cz  
687 38 Nedakonice        Web: www.makle.cz 

8/11 

4. Závětrná lišta 
a) Zasuňte závětrnou lištu POD hřebenový díl. Závětrné lišty jsou připraveny tak, aby do sebe šly 

zasunout. Pro montáž není třeba násilí. Jsou-li konce plechů označeny značkou, zasunujte do 
sebe plechy se stejnými značkami (např. hvězdička do hvězdičky, kolečko do kolečka).  
 

b) Délka zasunutí cca 40mm.  

 

c) Jedná-li se o spodní díl, spodní hrana závětrné lišty lícuje s hranou okapničky.         
                                

d) Přichyťte závětrnou lištu pomocí příchytek. Příchytky dejte vždy do spojů a poté s roztečí cca 
500mm. Následně připevněte závětrnou lištu šrouby (ŠROUB 40) z čela. Rozteč hřebíků cca 
500mm. Postupně připevněte všechny závětrné lišty. 

 

 

Šroub a 
příchytka 
ve spoji 

Konec závětrné 
lišty lícuje 
s hranou 

okapničky 

Závětrnou lištu 
zasunout pod 
hřebenový díl 

Příchytka + 
hřebík 15 

Šroub 40 
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e) Stejným způsobem namontujte zbylé závětrné lišty. 
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5. Krytina 
Položte krytinu střechy. 

 

 

6. Hřeben 
a) Po pokládce krytiny překryjte hřeben hřebenovým plechem. Hřebenový plech dorazte těsně 

k závětrné liště . 

 

Dorazit 
k závětrné liště 
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b) Přišroubujte vruty s těsněním. 
c) Na spoj naneste silikonový tmel. 
d) Druhou část hřebenového plechu usaďte k druhé závětrné liště a přišroubujte šrouby 

s těsněním. Vytlačený přebytečný tmel ihned setřete. 

 

 

7. Montáž svodu 
a) Na žlab nasaďte kotlík a kolena. Kolena nasaďte a vytočte do polohy ve které budou finálně 

namontována. 
b) Označte umístění svodu. Na svislici od značky svodu vyvrtejte dvě díry Ø8 mm pro objímky. 
c) Přišroubujte objímky. Odsazení svodu od stěnu cca 3cm. Objímky jsou osazeny závitovou tyčí 

M6. 
d) Upravte délku svodu dle potřeby. Zkracujte ze spodní strany. 
e) Namontujte svod. 

8. Montáž výpusti vody 
a) Upravte délku svodových rour dle potřeby a sestavte svod včetně výpusti. 
b) Naměřte umístění objímek. Objímka musí být umístěna nad i pod výpustí. 
c) Namontujte objímky a svod s výpustí. 

 

 

Podtmelit spoj 
Šroub 40 ve 

spoji Šroub 40 


