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1.  Úvod 

 

Účelem „Novostavby městského domu ve Slezské Ostravě“  je snaha nabídnout moderní 

bydlení a prostory pro podnikatelskou činnost v atraktivní lokalitě, která se nachází 

v jádrovém městské aglomerace, která nabízí množství pracovních, kulturních, 

odpočinkových a jiných příležitostí. 

Řešená oblast leží ve Slezské Ostravě za Sýkorovým mostem v místě zvaném Zámostí.  

Jedná se o novostavbu 4-patrového domu, obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 

13x13m a výšky cca 13m. Stavba bude realizována jako jeden stavební celek. 

 

 

2.  Rozsah řešení 

 

Tato část dokumentace se zabývá kompletním stavebně-technickým řešením výše 

zmíněného objektu. Rozvody instalací jsou řešené v samostatné částí dokumentace. 

V řešeném území se nachází další stavby i zeleň. 

 

 

3.   Použité podklady, průzkumy 

 

Při projektování byly použity tyto podklady: 

− průzkum a měření projektantů na místě 

− požadavky investora 

− konzultace rozpracované PD s investorem 

− vyjádření odpovědných zástupců firem spravující inženýrské sítě 

− předchozí stupeň dokumentace - DUR 

 

 

4.  Stávající stav 

 

 Jak již bylo řečeno výše, na ploše určené k výstavbě nového objektu, se nachází zeleň 

a v blízkém okolí několik historických domů. Na pozemek není přivedená žádná technická 

infrastruktura. Budou zřízeny nové připojovací větve, jejichž dokumentace je řešená v jiné 

části akce. 
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5. Koncepce nového řešení 

 

Bude vystavěn dům, jež bude jedním z řady budov nově revitalizovaného centra 

Ostravy dle koordinační situace asanovaných secesních domů v době po 2. světové válce.  

Jedná se o 4-patrový dům, koncipován jako prostor pro byrobyty s využitím přízemí pro 

podnikatelskou činnost. Umístění a orientace ke světovým stravám viz. stavební situace. 

1.NP bude přístupné jak z ulice, tak i ze dvora ve 2 výškových úrovních, vzhledem ke 

svažitosti parcely. Z ulice bude možno vstoupit buď do jedné ze 2 prodejen přímo, nebo přes 

závětří a chodbu, chodba zajišťuje přímé propojení s kočárkárnou, kolárnou, technickou 

místností, WC pro imobilní, výtahem, schodištěm a 2-ma prodejnami. Ze dvora se vstupuje na 

mezipodestu  schodiště ve výšce +1,750m. 

 2.NP je navrženo jako 2 nezávislé byrobyty obsahující zádveří, obývací 

pokoj+kuchyň, koupelnu+wc, spíž, a ložnici. 

 3.NP a 4.NP bude možno využít jako menší 2 generační byty, nebo jako kancelářské 

prostory. 

Prosvětlení domů bude zajištěno pouze z uličního a dvorního průčelí, neboť se jedná o 

řadový dům. 

Střecha je navržená 1-plášťová nevětraná. 

Odvodové zdivo objektu není třeba zateplovat. Stropní konstrukce budou tvořit stropní 

vložky Ytong. Střešní nosnou konstrukci budou tvořit ŽB desky, na které se provede samotný 

střešní plášť. 

 

 

6.  Stavebně-technické řešení 

 

Před zahájením výkopových prací bude prošetřena se zástupci inženýrských sítí 

poloha všech podzemních vedení, zda jsou odpojeny od zdroje, aby během výkopových prací 

nebyly poškozeny, resp. nebyly zdrojem ohrožení pracovníků a mechanismů. V případě 

potřeby se provede jejich přeložka nebo zajištění.  

Úroveň ±0,000 se nachází na úrovni upraveného terénu. 
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6.1  Zemní práce 

  

Samotné výkopové práce pro základy nové přístavby budou zahájeny shrnutím svrchní 

částí zeminy o tl. průměrně cca 0,35 m (cca 59 m³ ).  Poté se provedou výkopy pro 1.NP a 

nové základové pásy.  

Objem těchto částí výkopů se předpokládá cca 108 m³.  

 

Výkopy budou částečně svahované, dno výkopů je na úrovni max. -2,90 m. Výkop 

bude prováděn strojně v zemině 3. a 4. třídy těžitelnosti.  

 

Z výkopů se jedna část zpětně použije k zásypům základů a druhá část k terénním 

úpravám okolí stavby. Nepředpokládá se výskyt kontaminovaných zemin. Celý objem 

kontaminovaných zemin, ověřený na základě rozborů odebíraných vzorků,  bude řešen 

odvozem na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů do 25 km. 

 

Hladina podzemní vody by neměla ovlivnit výstavbu základů objektu.  

 

 

6.2  Základové konstrukce 

 

Základy stavby musí spolehlivě přenést jak statické, tak i dynamické zatížení vzniklé 

jejím provozem.  

Základové pásy budou provedeny z betonu C25/30, pouze pod výtahovou šachtou  se 

provede ŽB vanna vyztužena betonářskou ocelí 10 425 (V) a 10 216 (E) . 

Základové pásy se vždy provedou do nezámrzné hloubky.  

Pod základové pásy se položí zemnící pásek FeZn 40x3 mm, dle projektu elektro. 

Po provedení těchto základových pásů na předepsanou úroveň se provede základová 

betonová deska tl. 150mm z betonu C25/30, která bude vybetonována na hutněný štěrkový 

podsyp tl. 100mm (Id = 0,9). Poté se na základovou desku provede 2x hydroizolační 

modifikovaný Glastek 40 special mineral přitavením na asfaltový nátěr Dekprimer. Následně 

se položí další vrstvy podlahy. 
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6.3  Svislé konstrukce 

 

Obvodové zdi a schoďišťové stěny budou vyzděny z tvárnic systému Ytong lambda. 

Výjimku vnitřní nosné zdivo tl. 250mm, které bude vyzděno z kompatibilních tvárnic Silka . 

Vnitřní příčky budou, stejně jako vnitřní nosné zdivo, vyzděny z tvárnic Silka . 

 

Na základové desce a pod zdivem, po předchozí penetrací Dekprimer, přitaven 2x 

hydroizolační modifikovaný pás Glastek 40 special mineral, na vnějším líci vyvedený na 

zdivo, 300mm nad upravený terén. 

 

Vnější základové pásy uličního a dvorního průčelí budou izolovány 2x 

hydroizolačním modifikovaný pásem Glastek 40 special mineral přitaveným na asfaltový 

nátěr Dekprimer, následně bude na celou výšku základového pásu vložena tepelná izolace 

XPS Sytofoam SL-A, která bude kryta nopovou fólií Dekgarden a netkanou textilií Filtek 300 

  

Obvodové stěny uličního a dvorního průčelí, budou obloženy cembonitovým 

obkladem. Na styku sousedních objektů v řadě budou, jako dilatace, na celou výšku objektů 

vloženy TI EPS desky tl. 50mm. 

 

 

6.4  Vodorovné konstrukce 

 

Do okruhu těchto konstrukcí patří zejména stropní konstrukce a ztužující 

železobetonové věnce. 

 

Ztužující věnce budou provedeny z betonu C25/30 vyztuženy pomocí betonářské oceli 

10 425 (V) a 10 216 (E).  

Nosné prvky stropních a podlahových konstrukcí budou provedeny ze stropních 

tvarovek Ytong. Jejich pokládka na místo se bude řídit montážním postupem výrobce.  

Strop šachty výtahu bude proveden Ytong střešními panely tl. 150mm, ramena a 

podesty schodiště budou provedeny příslušné tloušťky, z betonu C30/37 vyztuženým 

betonářskou ocelí 10 425 (V) a 10 216 (E). Minimální krytí výztuže je 20mm. 
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Pokud není v půdorysu objektů uvedeno jinak, použít pro nadedveřní a nadokenní 

překlady systémových překladů, dle světlosti otvorů. 

 

 

6.5 Střešní konstrukce 

 

Nosnou konstrukci střechy budou tvořit ŽB vetknuté desky s náběhy z betonu C30/37. 

Na tyto se položí expanzní vrstva Perbitagit, na kterou se bodově přitaví parotěsná vrstva 

Glastek 40 special mineral, toto souvrství bude vyvedeno pod oplechování atiky 

Dále bude proveden asfaltový nátěr za horka AOSI a nalepí se spádové klíny EPS 

rigips damsysteme v jednotném spádu 2%, na tuto vrstvu se provede asfaltový nátěr za horka 

AOSI a nalepí se tepelně izolační EPS dílce polydek s nakašírovaným pásem typu s, na tento 

se nataví SBS pás elastik 40 special mineral. 

 

 

6.6 Výplně otvorů 

 

Okna do celého objektu budou dodána s izolačním dvojsklem o k=1 W/m²K. Společně 

s okny budou dodány vnější i vnitřní parapety. Okna jsou navržená jako „francouzská“, u 

nichž venkovní zábradlí tvoří trubkové zábradlí v rámu kotveném do stropní konstrukce a 

ostění. Barva oken je navržená mahagonově hnědá. 

 

Všechny vnitřní dveře budou dřevěné (prosklení dle požadavků), které budou osazené 

kovových obložkových zárubní. Vchodové dveře  se dodají  prosklené do rámových zárubní. 

 

Odvětrání místností bez okenních otvorů bude zajištěno pomocí větracích komínů, 

příp. prostupů. 

 

 

6.7 Izolace 

 

Jako hydroizolace základů nové přístavby se použije 2x modifikovaného pásu Glastek 

40 special mineral přitavením, vytažené na zdech 300mm nad upravený terén. Před pokládkou 

HI pásů nutno základovou betonovou konstrukci natřít 1x penetračním nátěrem Dekprimer. 



 

 - 6 - 

  

Poslední vrstvu HI bude tvořit asfaltový pás Elastek 40 special mineral (střešní krytina). 

 

 Tepelná izolace střešní konstrukce bude tvořená expandovaným polystyrénem Polydek 

tl. 100mm. 

 Rovněž v podlahových konstrukcích bude použito izolací jak tepelných, tak 

akustických. V podlahových konstrukcích je navrženo na HI položit tepelnou, příp. 

akustickou izolaci do podlah tloušťky dle konkrétního případu. 

 Celá budova bude zateplená systémem Ytong. 

 

 

6.8 Úpravy povrchů 

 

 

Podlahy 

 

Nášlapná podlahová vrstva bude z velké části tvořená keramickou dlažbou, dřevěnými 

parketami a litým teracem. 

 

 

Vnit řní stěny 

 

Většina vnitřních stěn bude omítnutá nejprve jádrovou a pak i jemnou vnitřní omítkou. 

Následně budou místnosti vymalovány, pouze v sociálních a technických prostorech se 

provede keramický obklad do výše 1,8m. 

 

 

 

Strop 

 

Prakticky v celém objektu bude úprava stropů provedená pomocí omítek. Strop ve 

4.NP bude neomítnut, v místech dle půdorysu bude proveden zavěšený 

sádrokartonový podhled knauf  složený ze spodní konstrukce ze vzájemně se křižujících CD 
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profilů ve dvou úrovních (hlavní a montážní profily) Knauf 60 x 27 x 0,6 mm opláštěné 

deskami Knauf GKB (A) 

 

Fasáda 

 

Obvodové zdi budou obloženy Cembonitovým obkladem na AL rošt. Barevně budou 

desky odpovídat barvě přírodního broušeného vápence. 

 

 

6.9 Konstrukce klempířské 

 

Zde patří veškeré pomocné oplechování střechy z titanzinku, žlabů a montáž 

venkovních parapetů. 

 

 

6.10  Nátěry a malby 

 

Do okruhu nátěrů patří zejména nátěry nezabetonovaných ocelových povrchů, a to 

nátěrem 2x epoxid + 1x polyuretan, celková tl. 150µm. Barvu určí investor, neboť se bude 

jednat o nátěry v interiéru a do vzhledu budovy nebude zasahováno. 

 

Malby stěn a stropů v interiéru se provedou barvou bílou, popř. jinou barvou světlých 

odstínů, dle požadavku investora. 

 

 

6.11  Úpravy ploch 

 

Úpravy ploch tvoří zásyp základových konstrukcí výkopkem a terénní úpravy v rámci 

pozemku  příp. místa.  
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6.12  Kanalizace 

 

Tato část je řešená v další části dokumentace. 

 

 

6.13  Vodovod 

 

Tato část je řešená v další části dokumentace. 

 

 

6.14  Ústřední topení 

 

Tato část je řešená v další části dokumentace. 

 

 

6.15  Elektroinstalace 

 

Tato část je řešená v další části dokumentace. 

 

 

7.    Bezpečnost práce 

 

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů 

a provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a 

montováno dle pokynů  výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat 

předepsané OOPP dle nařízení vlády č. 284/2000 Sb. a č.495/2001 Sb. 

Bezpečnost práce při provozu se řídí ČSN 73 5105, ČSN 33 3240, ČSN 33 3210 a 

dalšími normami a souvisejícími předpisy. Elektrická zařízení budou obsluhována a 

provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců 

těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.  

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení 

podzemních tras správci těchto sítí nebo příp. investorem. 

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků 

se musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
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vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 

Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. 

Dále se je nutné řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na 

staveništích. 

O rizicích na jednotlivých pracovištích pojednává zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni 

příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž 

předem prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů 

v okolí staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro 

obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými 

směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. 

 

 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

 

Při provádění zemních prací je nutné se chovat ohleduplně k životnímu prostředí, je 

potřeba zamezit úkapům provozních látek a zbytečně nepojíždět okolní pozemky. 

Provedou se opatření podle normy ČSN DIN 18920 (ČSN 83 9061) Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 
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Vláknocement je moderní stavební materiál vyro-
bený z přírodních surovin šetrných k životnímu 
prostředí. Společnost Cembrit a.s. s téměř stoletou 
odbornou praxí v této oblasti, vyvinula novou 
technologii pro výrobu vláknocementových desek 
pro větrané fasádní konstrukce. V tomto novém 
produktu jsme zúročili všechny odborné zkuše-
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po mnoho generací.

Kvalita
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• Popisy a třídění produktů Cembrit jsou v soula-
du s EN 12467:2004 a 13501-1:2002 

Desky Cembrit lze použít pro všechny lehké vět-
rané fasádní konstrukce. Svými hlavními přednost-
mi jako je nehořlavost, mrazuvzdornost a odol-
nost vůči vnějšímu prostředí, ale také výbornými 
mechanickými a zvukově izolačními vlastnostmi 

Informace o produktech   2
Příslušenství    6
Povrchová úprava    7
Podkladní konstrukce   8

Montáž     9
Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů  11
Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů  17
Montáž na ocelový rošt pomocí vrtutů, nýtů 23
Lepení na dřevěnou a hliníkovou kosntrukci 29

Další způsoby kladení desek   32
Úpravy desek před pokládkou  36
Skladování a manipulace   38
Čištění fasád    38
Všeobecné informace   39

Obsah

Informace o produktech
představují desky Cembrit ideální materiál pro 
moderní větrané fasády.

Cembrit Raw jsou desky bez povrchové úpravy 
s autentickým šedým přírodním odstínem.
Cembrit Edge jsou přírodní desky opatřené dvo-
jím nátěrem poloprůhledné lazury.
Desky Cembrit Metro mají barevně rovnoměrný 
povrch v barvě dle vašeho výběru, s dokonale 
homogenním vzhledem.
Cembrit True jsou do hmoty probarvené desky, 
na povrchu upravené speciálně vyvinutou transpa-
rentní barvou.
Cembrit Fusion jsou do hmoty probarvené desky 
se dvěma vrstvami pevné poloprůhledné povrcho-
vé úpravy.
Desky Cembonit FDA jsou do hmoty probarvené 
desky s jemným brusem v podélném směru desky. 
Při kladení desek v různých směrech mohou pro-
to vykazovat zajímavé barevné odlišnosti.

Vzorník barev je ke stažení na www.cembrit.cz 
nebo po domluvě u našich regionálních zástupců.

2

  

Povrchová úprava a barvy
Fasádní desky jsou vyráběny výhradně z přírodních 
materiálů, proto je jejich přirozenou vlastností ne-
rovnoměrná barevnost, rozdíly v odstínech desek 
či drobnější nehomogenity povrchu. Tyto odchyl-
ky nejsou považovány za vadu povrchu a nemají 
žádný negativní efekt na životnost či funkčnost 
desek. Pro minimalizování těchto rozdílů doporu-
čujeme používat pro fasádu desky z jedné výrobní 
dávky. V průběhu času se barvy fasádních desek 
mohou měnit v důsledku působení UV záření 
a okolního prostředí. Fasádní desky Cembrit 
si i přesto udržují vysokou barevnost a lesk. 
Fasádní desky byly zkoušeny dle evropských stan-
dardů EN 20105 a hodnoceny na základě stupnice 
A02 pro změny barev. Převážná většina barev 
byla po 3 000 hodinách QUV testu zařazena dle 
níže uvedené stupnice do skupiny 4-5. Znamená 
to, že změny barevnosti desek se buď nevyskytly 
vůbec, nebo byly jen těžko viditelné.

 1  Nosná zeď
 2  Izolace
 3  Svislý podkladní rošt
 4  EPDM páska       
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Fasádní deska
 7  Fixační bod

Princip větrané fasády

Větrané fasády jsou dvouplášťové stavební kon-
strukce, tvořené z nosné stěny a předvěšené 
podhledové fasádní desky. V prostoru mezi nimi 
vzniká větraná vzduchová mezera. Touto mezerou  
stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu. Díky 
tomuto mechanismu pomáhá proudící vzduch 
ve větrané mezeře v letním období snižovat tepel-
né zisky interiéru. V chladných  ročních obdobích 
účinně snižuje míru kondenzace vodní páry v ob-
lasti nosné stěny a tepelné izolace. Tím výrazně 
snižuje tepelné ztráty objektu a předchází vlhnutí 
konstrukce. 
Desky mohou být instalovány s otevřenou ho-
rizontální spárou, nebo jako tzv. loďové krytí. 
V obou případech jsou přichyceny na podkladní 
dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Podkladní 
rošt je přikotven k nosné stěně, na kterou tak 

přenáší veškerá zatížení desky. 

Možné způsoby použití:
• Větrané fasády
• Atiky
• Obklady říms
• Podhledy střech
• Obklady vikýřů
• Balkóny
• Prefabrikované fasádní prvky
• Obklady v interiéru

Větrané fasády
Správnou montáží fasádních desek vzniká mezi 
deskou a nosnou konstrukcí větraná vzduchová 
mezera. Touto mezerou proudí po celé výšce 
fasády vzduch, zajišťující provětrání dvouplášťové 
konstrukce fasády. Proud vzduchu začíná ve spod-
ním nasávacím otvoru (pod spodním okrajem nej-
níže umístěné desky) a stoupá vzhůru k hornímu 
výstupnímu větracímu otvoru (horní okraj nejvýše 
umístěné desky). Větraná mezera musí být po celé 
výšce fasády min. 25 mm široká. (U konstrukcí nad 
6 m výšky doporučujeme mezeru šířky 40 mm.) 
Neomezená průchodnost mezery po celé její šířce 
musí být zaručena po celou životnosti konstrukce. 
Přiváděcí a odváděcí průřez musí mít plochu min. 
200 cm2/m. Je vždy na posouzení projektanta, zda 
bude zaručena dostatečná funkčnost větrání.  
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Stupnice Charakter změny

5 Beze změny

4 Nepatrná, těžko viditelná změna v hloubce barvy 

3 Viditelná ztráta hloubky barvy

2 Podstatné změny barvy

1 Závažné změny barvy

Základní parametry desek
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Probarvené Barvené
Dostupné 

barvy
Povrchová 

úprava
Rozměry

mm
Tloušťka

mm

Cembrit Fusion Exkluzivní a do hmoty probarvené desky s povrchovou úpravou

Ano Ano 10 Ano
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit True Probarvená a povrchově ošetřená deska

Ano Ne 9 Ano
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit Edge Inspirováno přírodou, stvořeno pro město

Ne Ano 12 Ano
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit Metro Barvený povrch dle vašeho výběru

Ne Ano 18 + NCS S Ne
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit Raw Unikátní pevné a trvanlivé desky bez povrchové úpravy

Ne Ne 1 Ne
1200 x 2500
1200 x 3050

6, 8

Cembonit FDA Probarvená, broušená klasika s atraktivním matným nehomogenním povrchem

Ano Ne 8 Ano
1200 x 2500
1200 x 3050

6, 8

Cembonit FDA 
Planks

Ano Ne 8 Ano

150 x 2500
200 x 2500
250 x 2500
300 x 2500
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Údaje jsou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o stavebních výrobcích (CPD 89/106/EU).

Vlastnost Jednotky Cembrit Cembrit Cembrit Cembonit

Edge, Metro True, Fusion Raw FDA
Rozměry

Šířka mm Max. 1250 Max. 1250 Max. 1250 Max. 1250

Délka mm 2500 / 3050 2500 / 3050 2500 / 3050 2500 / 3050 

Tloušťka mm 8,0 8,0 6,0 / 8,0 6,0 / 8,0

Fyzikální vlastnosti

Objemová hmotnost kg/m3 1700 1700 1675 1500

Hmotnost kg/m2 14,6 14,6 10,8 10,2 / 13,6

Mechanické vlastnosti

Modul pružnosti v ohybu E

Suché desky ve směru vláken GPa 8 8 8 16

Suché desky kolmo na vlákna GPa 7 7 7 14

Mokré desky ve směru vláken GPa 7 7 7 12

Mokré desky kolmo na vlákna GPa 5 5 5 10

Pevnost v ohybu

Suché desky ve směru vláken MPa 24 24 24 32

Suché desky kolmo na vlákna MPa 18 18 18 22

Mokré desky ve směru vláken MPa 15 15 15 28

Mokré desky kolmo na vlákna MPa 12 12 12 19

Interlaminární pevnost

Suché desky MPa Min 0,5 Min 0,5 Min 0,5 2,6

Mokré desky MPa - - - 1,4

Rázová pevnost (Charpy)

Suché desky ve směru vláken kJ/m2 3,5 3,5 3,5 2,8

Suché desky kolmo na vlákna kJ/m2 2,5 2,5 2,5 2,3

Tepelné vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti W/m °C 0,4 0,4 0,4 0,4

Součinitel tepelné roztažnosti  mm/m °C 0,008 0,008 0,008 0,010

Maximální teplota použití °C Max. 80 Max. 80 Max. 150 Max. 150

Mrazuvzdornost počet cyklů >100 >100 >100 >100

Vlhkostní vlastnosti

Nasákavost % 12,0 12,0 12,0 25,0

Délková roztažnost Wet-dry-wet (max) mm/m 3 3 3 2,6

Vlastnosti propustnosti vodní páry 
(23 C - 0/99 %RH) 

Součinitel difuze vodní páry ng/m2 s Pa 200 200 400 700 / 550

Odpor prostupu vodní páry GPa s m2/kg 5,0 5,0 2,5 1,4 / 2,3

Odpor prostupu vodní páry s/m 36.000 36.000 18.000 / 25.000 10.300 /16.900

Odolnost proti vodní páře MNs/gm 625 625 417 227

Faktor difuzního odporu,  µ 140 140 80 45

Tolerance (ref. EN 12467)

Tloušťka mm ±0,8 ±0,8 ±0,6 / ±0,8 ±0,5

Délka mm ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±1,0

Šířka mm ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0

Ostatní vlastnosti

Třída EN 12467 NT A3 I NT A3 I NT A3 I NT A4 I

Požární odolnost EN 13501 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1-d0 A2, s1 -d0

Technický list produktů 
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Příslušenství 

Poznámka: Kotevní materiál určený pro 
fasádní desky Cembrit a Cembonit je různý. 
Velikosti vrutů a nýtů pro desky Cembonit 
jsou vždy uvedeny v závorce. 
Zobrazené podložky je možné použít pouze 
pro kotevní matriál desek Cembrit.

Vruty  pro upevnění fasádních desek jsou 
pro dosažení maximální odolnosti proti 
korozi vyrobeny z nerezavějící oceli.  Čoč-
kové vruty 4,5 x 41 mm (4,8 x 38 mm;
4,8 x 60 mm) se používají pro dřevěné 
konstrukce. 

Pro ocelové podkladní konstrukce je mož-
né použít samořezné šrouby 4,8 x 30 mm 
(5,5 x 28 mm). 
Kapacita vrtání je 0,6 – 1,5 mm. 

Gumová podložka na hrotu vrutu slouží 
k vystředění při montáži a minimalizuje 
pronikání vody do prostoru předvrtaného 
otvoru. Podložky jsou přidávány ke všem 
kotevním prvkům pro desky Cembrit.

Pro zajištění možnosti pohybu desek v ko-
tevních bodech je nutné, aby byl předvrtaný 
otvor ve fasádní desce precizně vystředěn 
s vrtaným otvorem v podkladní hliníkové 
konstrukci. K tomuto účelu slouží manuální 
centrovací nástavec nebo středící nástavec 
pro vrtačku.

Pro vytvoření fixního bodu se pro desky 
Cembrit může použít kruhová vložka. 
Pro nýty do hliníkové konstrukce je určena 
vložka vel. 5,5 x 8,8 x 4,1 mm, pro ocelové 
konstrukce vložka vel. 5,5 x 8,8 x 4,9 mm.

Pro hliníkové podkladní konstrukce se pou-
žívají hliníkové nýty 4,0 x 20/ K14 s hliníko-
vým tělem a zářezem z nerez oceli. Pro oce-
lové konstrukce jsou určeny nýty 4,8 x 20/K 
14. Pro montáž desek Cembonit jsou v obou 
případech určeny nýty 4,8 x 16 (18) mm.

Pro vytvoření kluzného 
spoje desky a podkladní 
konstrukce, který umož-
ňuje jejich pohyb v závis-
losti na změně vlhkosti 
a teploty je nutné při 
montáži pomocí nýtů 
použít nýtovací nástavec. Ten zajistí potřeb-
ný prostor mezi deskou a hlavičkou nýtu.

Pryžová podložka Cembrit EPDM musí být 
mechanicky připevněna na svislou podklad-
ní konstrukci pod každou fasádní desku 
Cembrit. 

Fasádní desky Cembrit mohou být lepeny 
na hoblované a impregnované dřevěné 
nebo hliníkové podkladní konstrukce. 
Při tomto typu instalace fasádních desek 
musí být postupováno podle montážního 
předpisu dodavatele lepidla. 
Další informace o tomto druhu montáže 
získáte na straně 29.

Hliníkové profily tl. 1,2 mm je možné 
použít při instalaci fasádních desek v ex-
teriéru i v interiéru. Vnější rohový profil 
(22-12-12-22 mm), profil pro horoziontální 
spáry (19-18-19-8 mm, 45°), profil pro ver-
tikální spáry (24-10-11-10-24 mm), vnitřní 
rohový profil (25-25 mm).
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Povrchová úprava
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Ochranná povrchová fólie
Fasádní desky Cembrit jsou opatřeny samolepící 
ochrannou fólií, která slouží k ochraně povrchu 
desek v průběhu transportu a manipulace. Ozna-
čení míst pro předvrtání otvorů nebo formátování 
desek může být provedeno přímo na fólii pomocí 
tužky nebo kuličkového pera.

Poznámka! Ochrannou fólii doporučujeme 
odstranit až těsně před vlastní montáží fasádních 
desek na podkladní konstrukci.

Nedoporučujeme odstraňovat ochranou fólii 
až po montáži na podkladní konstrukci, protože 
části lepící fólie by zůstaly pod jednotlivými hlavič-
kami kotevních prvků.  
polyetylén je polymer šetrný k životnímu 
prostředí.

Barevnost desek
Desky jsou vyráběny téměř výhradně z přírodních materiálů 
(cement, vápenec, celulóza, přírodní pigmenty apod.). Vzhledem 
k faktu, že je deska vyráběna z výše uvedených surovin je přiro-
zenou vlastností desek jejich určitá nerovnoměrná barevnost, 
rozdíly v odstínech desek či drobnější nehomogenity povrchu, což  
není považováno za vadu materiálu, ale naopak za jejich přednost 
dokreslující přírodní vzhled fasády. 

Při kladení desek Cembonit FDA je nutné dbát zvýšené pozor-
nosti na směr brusu desky. Desky jsou broušeny podélně (jedno-
směrně), proto je třeba klást desky na fasádu tak, aby byl směr 
brusu u všech desek stejný. Pokud není toto pravidlo dodrženo, 
desky vykazují v závislosti na směru brusu odlišnou odrazivost 
světla a fasáda se jeví jako nepravidelná šachovnice matných 

Finální úpravy
Pokud jsou desky formátovány přímo na místě, 
je třeba hrany dočistit smirkovým papírem 
a přetřít ochranným lakem, který je součástí 
každé dodávky.

a lesklých ploch. V některých případech se této vlastnosti využívá 
a desky se otáčejí záměrně. Vzhledem k přírodnímu charakteru 
desky, mohou výrobky nainstalované na fasádě vlivem deště mírně 
ztmavnout. Tento jev je přirozenou vlastností vláknocementu. 
Po vyschnutí získají desky opět svoji původní barevnost.

Desky Cembrit Raw 
se dodávají v přírodním provedení bez dalších úprav. Desky 
se nechávají s přírodním povrchem nebo se dodatečně barví. Při 
barvení se aplikuje penetrační nátěr a barva k tomu účelu modifi-
kovaná. Ve většině aplikací se jedná o to barvy akrylátové vodou, 
ředitelné, určené pro cementové výrobky. Po nabarvení lze desky 
Cembrit Raw použít tam, kde je požadavkem jednolitá fasáda se 
zachováním naprosto identického odstínu desek.
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Praktické informace

Podkladní nosná konstrukce
Fasádní desky je možné instalovat na 3 základní druhy podkladních roštů.

Hlavní zásadou při navrhování a montáži předvěšených fasád 
je sjednocení dilatačních spár objektu a roštu s mezerami mezi 
deskami. Tuto zásadu je nutné zohlednit již v kladečském plánu 
fasády v projektu. Desky jsou určeny hlavně pro předvěšené, za-
teplené a větrané fasády, kde tvoří finální pohledovou vrstvu. 

Předvěšená fasáda je součástí obvodové stěny, a proto se musí 
konstrukce posuzovat jako celek z hlediska konstrukčního, tepel-
ně technického, vlhkostního a statického. V rámci projektové 
dokumentace je nutné posoudit celou konstrukci obvodového 
pláště autorizovaným statikem a specialistou na tepelnou techni-
ku. Pro dobrou funkci fasády je nutné po celé výšce fasády pro-
vést průběžnou provzdušňovací mezeru, širokou min. 25 mm. 
(U konstrukcí nad 6 m výšky doporučujeme 40 mm.) Neomezená 
průchodnost mezery po celé její výšce musí být zaručena po ce-
lou životnosti konstrukce. Nasávací a odváděcí průřez musí mít 
plochu pro vstup a odvod vzduchu min. 200 cm2/m. 

Při návrhu spárořezu je vhodné respektovat rozměry dodávaných 
desek a předcházet zbytečným prořezům. Doporučujeme elimi-
novat používání dořezávaných desek do tvaru L a T, kde hrozí 
poškození v místě vnitřních rohů desek. 

Předvěšená fasáda s vláknocementovou deskou se kombinuje 
s minerální tepelnou izolací. Izolace musí být určena do větra-
ných fasád a opatřena hydrofobní úpravou. Lze použít i tepelné 
izolace na bázi PPS či jiné. Tyto izolanty však mají vysoký difusní 
odpor a brání tak snadnému pronikání vodní páry z objektu ven. 
Tím se částečně znehodnocují přednosti větrané fasády. Do cel-
kového koeficientu prostupu tepla je nutné zahrnout i negativní 

vliv kovových kotev použitého roštu. V některých variantách 
se do skladby fasády navrhuje krycí difúzně otevřená hydroizo-
lační fólie. Tepelná izolace se kotví k podkladu pomocí lepidla 
a hmoždinek, nezávisle na nosném roštu desek, čímž tvoří vlastní 
samostatnou část. Během montáže je nutné dodržovat čistotu 
a s deskami pracovat jako s finální pohledovou vrstvou. Desky 
je nutné před montáží upravovat v krytém prostoru chráněném 
před deštěm. Na deskách doporučujeme označit místo předvrtání
pouze bodem, ne větším než průměr hlavičky vrutu. 
Předkreslování (např. křížky apod.) je nevhodné a z desek se ob-
vykle nedá odstranit. Při použití tepelné izolace je z estetických 
důvodů vhodnější do určité výšky nad pochozí úroveň umístit 
izolaci s tmavým povrchem. 

Po namontování většího celku doporučujeme překontrolovat 
správné dotažení spojovacích prostředků (vrutů a nýtů) dle po-
kynů. V požadavku na dosažení dobrého výsledku je důležité, aby 
byly fasádní desky instalovány na tuhou, silnou a rovnou podkladní 
konstrukci. 

Během instalace se musí s deskami manipulovat opatrně. Vlastní 
pevnost podkladní konstrukce musí být zajištěna bez pomoci na-
šich výrobků. Fasádním deskám musí být umožněn dilatační posun 
tak, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost i při klimatických 
změnách. Tyto pohyby jsou naprosto normální a rozměry se mo-
hou změnit až o ±6 mm. Při běžných klimatických podmínkách je 
tato hodnota poloviční. Systém uchycení je navržen tak, aby změ-
ny kompenzoval a zabránil jakémukoliv poškození fasádních desek 
Cembrit. Proto se má montáž fasády provádět za suchého počasí. 
Na závěr práce zkontrolujte, zda jsou fasádní desky bez poškoze-
ní. Dejte montážní návod zákazníkovi a detailně mu vše ukažte.
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Dřevěný rošt Kovový rošt Kombinovaný rošt

Ocelový roštHliníkový rošt



Dřevěná podkladní konstrukce
Montážní firma je odpovědná za vytvoření a 
dodržení kladečského plánu, zhotovení bezpečné 
a spolehlivé podkladní konstrukce a montáže 
fasádních desek tak, jak je popsáno v tomto 
dokumentu.

Fasádní desky jsou nejčastěji instalovány ve verti-
kální poloze na svislý podkladní rošt. Desky je ale 
také možné instalovat horizontálně. Pravidla pro 
kotvení desek (vzdálenosti kotevních bodů atd.) 
jsou stejná, jako v předchozím případě. Stejná 
pravidla platí i pro podkladní rošty.

Další možnosti kladení desek - viz. str. 32

Pohled -
- fasádní desky vertikálně

Rozměry předvrtaných otvorů pro námi dodávané spojovací prvky

Pohled -
- fasádní desky horizontálně

Deska
Tloušťka 

desky

Max. 
vzdálenost 

podpěr 
roštu

Max. 
kotevní 
vzdál. 

Výška 
budovy

> 22,5 m

[mm] k [mm] h [mm]
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br
it 

R
aw

 
C

em
on

it 
FD

A 8

625 400 300

desky instalované vodorovně 
(stropy, podhledy)

425 300 -

6

425 400 300

desky instalované vodorovně 
(stropy, podhledy)

325 300 -

Montáž

Podkladní 
rošt

Velikost předvrtaného otvoru v desce 
[mm]

Vzdálenost 
kotevních prvků 
od kraje desky

Vzdá-
lenost 
desek

Vruty Nýty
a [mm] c [mm] b [mm]

Fixní b. Kluzný b. Fixní b. Kluzný b.

Dřevo
7,0

všechny body kluzné
- - 25 - 100

100 - 150 6 - 10
Ocel

4,9 / (8,0 
+ Pryžová 

vložka)
8,0

4,9 / (9,0 
+ Pryžová 

vložka)
9,0 40 - 100

Hliník - -
4,1 / (9,0 
+ Pryžová 

vložka)
9,0 40 - 100

Dřevo 4,9 7,0 - - 25 -100 70 -100

5 - 10Ocel 5,6 10 4,9 10 40 -100 70 -100

Hliník - - 4,9 10 40 -100 70 -100

a

c

b 

9 10

1.

Při montáži fasádní desky se kotví nejprve fixní 
bod (bod uprostřed desky) a pak se postupuje 
podle naznačeného schematu.

Vzdálenost fixního bodu od středu desky je max. 
200 mm  (v horizontálním i vertikálním směru)

Při kotvení fasádních desek se fixní bod vy-
tvoří předvtáním otvoru menšího průměru. 
U desek Cembrit se fixní bod může také 
vytvořit vložením pryžové vložky do otvoru 
stejného průměru jako u kluzného bodu.

Fasádní desku je možné přikotvit pouze k jedno-
mu roštu. Montáž jedné desky ke dvěma podklad-
ním roštům dle obr. 1 (špatné řešení) je chybné a 
může vést k poškození desky. 
Na jeden podkladní rošt je možné přikotvit více 
fasádních desek.

Při kotvení pomocí nýtů použijte distanční násta-
vec. Při kotvení pomocí vrutů, dotahujte vruty na 
moment cca 4 Nm.

Distanční nástavec

Kotvení fasádních desek

Napojení desek na rošt 

Vodorovný a svislý přesah desky 

max.200mm

max.200mm

m
a
x
.5
0
m
m

Fasádní deska Podkladní rošt a [mm] b [mm] c [mm]
z min 
[mm]

e  min 
[mm]

f max 
[mm]

Cembrit
Fusion, True, 
Edge, Metro

Dřevěný, kombinovaný 25 - 100 6 - 10 100 - 150 55 15 45

Ocelový 40 - 100 6 - 10 100 - 150 45 10 55

Hliníkový 40 - 100 6 - 10 100 - 150 45 10 55

Cembrit Raw
Cembonit FDA

Dřevěný, kombinovaný 25 - 100 5 - 10 70 - 150 25 15 45

Ocelový 40 - 100 5 - 10 70 - 150 15 10 55

Hliníkový 40 - 100 5 - 10 70 - 150 15 10 55

a

f

c

f
zz

b a

e

distance

podkladní kovový rošt

EDM pryžový pásek

nýt

fasádní deska

distan!ní podložka 
s distancí

Špatné "ešení Správné "ešení

Montáž

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislá lať 25 x 125 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41mm
 21  Fasádní deska
  a  Vzdálenost vrutu 

od kraje desky min. 25 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky
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Obsah
Montáž na dřevěný rošt   11
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Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů
Kotevní 

bod

Cembrit
Fusion, True, 
Edge, Metro

Cembrit Raw
Cembonit 

FDA 8(6) mm

Vruty 4,5 x 41 mm 4,8 x 38 mm

Fixní 7,0 mm 4,9  mm

Kluzný 7,0 mm 7,0 mm

a 25 - 100 mm 25 - 100 mm

b 6 - 10 mm 5 - 10 mm

c 100 - 150 mm 70 - 100 mm

h max 400 (300) mm 400 (300) mm

k max 600 mm 625 (425) mm

Pravidla pro montáž desek na dřevěný rošt
• Délka dřevěného profilu je max. 6 000 mm.
• Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednot-

livých lamel roštu mohly být kopírovány návazností fasádních 
desek. Fasádní deska nesmí být přikotvena ke dvěma navazují-
cím vertikálním lamelám roštu.

• Fasádní desky Cembonit musí být kotveny v jednom fixním 
bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být prove-
deny jako kluzné. V případě kotvení desky v oblasti středů 

Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit Fusion. Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 11.

dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních 
kotevních bodech ve stejné horizontální rovině. Fixní body 
vytvoříme pomocí otvoru menšího průřezu. 

• Narozdíl od desek Cembonit jsou všechny kotevní body desek 
Cembrit jsou provedeny jako kluzné.

• Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fix-
ním bodě, poté se deska přikotví v kluzných bodech nad 
fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními 
kluznými body dle obr. na str. 10. 

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislá lať 25 x 125 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Kotevní vrutu 4.5 x 41mm
21  Fasádní deska
  a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

12

Horizontální řez vnitřním rohem

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

Horizontální řez kotevním prvkem uprostřed desky

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislá lať 25 x 62 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41mm
 21  Fasádní deska



Horizontální řez ostěním okna 
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)
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Horizontální řez vnějším rohem

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislá lať 25 x 125 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 21  Fasádní deska
 22  Okno
  a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislá lať 25 x 125 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 21  Fasádní deska
  a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm
  c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm

Vertikální řez kotevním prvkem

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 18  Základ
 21  Fasádní deska
 23  Mřížka proti hmyzu
  c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 45 mm

Vertikální řez v oblasti soklu
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Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů 

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 
 9  Fasádní vrut 4.5 x 41 mm
 19  Podbití střechy
 21  Fasádní deska
  c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 45 mm

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 20  Parapet
 21  Fasádní deska
 22  Okno
  c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 45 mm

Vertikální řez v oblasti střechy

Vertikální řez parapetem okna

15

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska
 9  Kotevní vrut 4.5 x 41 mm
 21  Fasádní deska
 22  Okno
 23  Mřížka proti hmyzu
  c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
   f  Přesah fasádní desky max. 45 mm

Vnitřní roh Vnější roh

16

Vertikální řez nadpražím okna
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů



Pohled

Horizontální  a vertikální orientace desky
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V následujících bodech uvádíme základní pravidla pro montáž fasádních desek na podkladní hliníkovou konstrukci.
• Délka podkladního hliníkového profilu je max. 3000 mm (jedno podlaží).
• Hliníkové podkladní profily musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo v horní části profilu. Ostatní kotevní body musí být 

provedeny jako kluzné. (Montáž roštu provádějte dle montážního předpisu výrobce roštu.)
• Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány návazností fasádních desek. Fasádní 

deska nesmí být přikotvena ke dvěma navazujícím vertikálním lištám roštu.
• Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. V případě 

kotvení desky v oblasti středů dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální 
rovině. Fixní body vytvoříme pomocí otvoru menšího průžezu nebo použitím kruhové vložky (pouze u desek Cembrit).

• Maximální délka desek Cembrit RAW instalovaných na hliníkový podkladní rošt je 1500 mm.
• Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fixním bodě, poté se deska přikotví v kluzných bodech nad fixním 

bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body dle obr. na str. 10. 

Fasádní desky mohou být instalovány jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze na svislou podkladní konstrukci. Při montáži na hliníkovou
podkladní konstrukci je vzdálenost nýtů od kraje desky v horizontálním směru dána par. a [mm] a ve vertikálním směru par. c [mm] dle tab. 
Každých 12 m je nutné vytvořit dilatační spáru fasády. Pro spoj dvou fasádních desek použijte místo T dva L profily podklaního roštu.

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů

Kotevní 
bod

Cembrit
Fusion, True, 
Edge, Metro

Cembrit Raw
Cembonit 

FDA 8(6) mm

Trhací 
nýt

4 x 20 mm
4,8 x 18 mm

(4,8 x 16 mm)

Fixní 
4,1 / (9,0 + 

Kruh. vložka)
4,9 mm

Kluzný 9,0 mm 10,0 mm

a 40 - 100 mm 40 - 100 mm

b 6 - 10 mm 5 - 10 mm

c 100 - 150 mm 70 - 100 mm

h max 400 (300) mm 400 (300) mm

k max 600 mm 625 (425) mm

  Fixní bod
  Kluzný bod

Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit Fusion. Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 17.
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Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 16  Hliníkový podkladní rošt
 21  Fasádní deska
  a  Vzd. nýtu od kraje desky min. 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 16  Hliníkový podkladní rošt
 21  Fasádní deska

Horizontální řez kotevním prvkem ve středu desky 
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Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů

Horizontální řez vnějším rohem

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 16  Hliníkový podkladní rošt
17  Hliníkový úhelník 40 x 40 x 2 mm
 21  Fasádní deska
  a  Vzd. nýtu od kraje desky min. 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez vnitřním rohem

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 16  Hliníkový podkladní rošt
 17  Hliníkový úhelník 40 x 40 x 2 mm
 21  Fasádní deska
  a  Vzd. nýtu od kraje desky min. 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm
  e  Vzd. nýtu od kraje desky max. 200 mm

20

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14
 16  Hliníkový podkladní rošt
17  Hliníkový úhelník 40 x 40 x 2 mm 
21  Fasádní deska
 22  Okno
  a  Vzdálenost nýtu od kraje desky min 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez ostěním okna
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

Vertikální řez horizontálním spojem

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14
 15  Hliníkový podkladní rošt 
16  Kotevní bod podkladního roštu
  21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm
  c  Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm

Poznámka! Deska nesmí být nikdy připevněna 
ke dvěma odděleným podkladním profilům roštu!
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14
 15  Hliníkový podkladní rošt
 16  Kotevní bod podkladního roštu
18  Základ
 21  Fasádní deska
 23  Mřížka proti hmyzu
  c  Vzdálenost nýtu od hrany desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 55 mm

Vertikální řez v oblasti soklu

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 15  Hliníkový podkladní rošt
 16  Kotevní bod podkladního roštu 
19  Podbití střechy
 21  Fasádní deska
  c  Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 55 mm

Vertikální řez v oblasti střechy
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 
11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 15  Hliníkový podkladní rošt 
16  Kotevní bod podkladního roštu 
21  Fasádní deska
 22  Okno
23  Mřížka proti hmyzu
  c  Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah fasádní desky max. 55 mm

Vertikální řez nadpražím okna
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
11  Nýt SS 4.0 x 20/14 mm
 15  Hliníkový podkladní rošt
 16  Kotevní bod podkladního roštu
 20  Parapet
 21  Fasádní deska
 22  Okno
  c  Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
   f  Přesah fasádní desky max. 55 mm

Vertikální řez parapetem okna
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Pohled

  Fixní bod
  Kluzný bod

Horizontální a vertikální orientace desky
Fasádní desky mohou být instalovány kromě vertikální i v horizontální poloze na svislou podkladní konstrukci. Při montáži na ocelovou
podkladní konstrukci je vzdálenost nýtů od kraje desky v horizontálním směru dána par. a [mm] a ve vertikálním směru par. c [mm] dle tab.
Každých 12 m je nutné vytvořit dilatační spáru fasády. Pro spoj dvou fasádních desek použijte místo T dva L profily podkladního roštu.

Kotevní bod

Cembrit
Fusion, True, 
Edge, Metro, 

Raw

Cembrit Raw 
Cembonit 

FDA 6(8)mm

N
ýt

y

Trhací 
nýt

4,8 x 20 mm
4,8 x 16 mm

(4,8 x 18 mm)

Fixní 
4,9 / 9,0 + 

pryž. vložka
4,9 mm

Kluzný 9,0 mm 10,0 mm

Šr
ou

by

Šroub 4,8 x 30 mm 5,5 x 28 mm

Fixní
4,9 / 8,0 + 

pryž. vložka
5,6 mm

Kluzný 8,0 mm 10,0 mm

a 40 - 100 mm 40 - 100 mm

b 6 - 10 mm 5 - 10 mm

c 100 - 150 mm 70 - 100 mm

h max 400 (300) mm 400 (300) mm

k max 600 mm 625 (425) mm

• Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. V případě 
kotvení desky v oblasti středů dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální 
rovině. Fixní body u fasádních desek vytvoříme pomocí otvoru menšího průžezu nebo kruhovou vložku (pouze desky Cembrit).

• Maximální délka desek Cembrit RAW instalovaných na ocelový podkladní rošt je 1500 mm.

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů
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Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit Fusion. 
Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 23.
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Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt
  a  Vzd. šroubuu od kraje desky 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt

Horizontální řez kotevním prvkem ve středu desky

24
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt
  a  Vzd. šroubu od kraje desky 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez vnitřním rohem

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt
  a  Vzdálenost šroubu od kraje desky 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez vnějším rohem

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25  mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
22  Okno
 24  Ocelový podkladní rošt
  a  Vzd. šroubu od kraje desky min. 40 mm
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez nadpražím okna
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt  
  b  Šířka spáry 8 mm
  c  Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm

Vertikální řez horizontálním spojem

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 18  Základ
 21  Fasádní deska
 23  Mřížka proti hmyzu
24  Ocelový podkaldní rošt
  c  Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah desky max. 55 mm

Vertikální řez v oblasti soklu  

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 19  Podbití střechy
 21  Fasádní deska
 24  Ocelový podkladní rošt
  c  Vzdálenost šroubuu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah desky max. 55 mm

Vertikální řez v oblasti střechy

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 20  Parapet okna
 21  Fasádní deska
 22  Okno
24  Ocelový podkladní rošt
  c  Vzd. šroubu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah desky max. 55 mm

Vertikální řez parapetem okna 

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Šroub 4.8 x 30 mm
 21  Fasádní deska
 22  Okno
 23  Mřížka proti hmyzu
 24  Ocelový podkladní rošt
  c  Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm
  d  Přívod vzduchu min. 200 cm2/m
  f  Přesah desky max. 55 mm

Vertikální řez nadpražím okna
(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

28
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Fasádní desky je možné instalovat skrytým kotvením, lepením na podkladní konstruk-
ci. Tento postup musí být v souladu s předpisy dodavatele lepidla. Doporučujeme 
vlastní  montáž nejprve konzultovat s výrobcem. Níže uvádíme některé společnosti, 
které mají s lepením vláknocementových fasádních desek zkušenosti.

Níže uvedené nákresy popisují postup při lepení desek. Při lepení postupujte dle 
předpisů dodavatele lepidla.

Poznámka! Max. délka desky při lepení je 1550 mm.

HQ Bonding B.V.
Kreekweg 22
NL-3133 AZ Vlaardinger

Tel.: +31 1045 68 037
Fax: +31 1045 68 039
E-mail: hqbonding@kpnmail.nl 

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno

Tel.: 546 422 464
Fax: 546 422 400
www.sika.cz
E-mail: sika@cz.sika.com

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera min. 25 mm
 6  Svislý podkladní rošt 
  min. 25 x 125 mm
 13  Lepidlo
 14  Oboustranná lepící páska
 21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm

4

5

6

13 14
21

b

2

Lepení na dřevěnou a hliníkovou 
podkladní konstrukci
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 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4 Větrová zábrana
 5  Větraná mezera min. 25 mm
 14  Oboustranná lepící páska
 21  Fasádní desky
 b  Šířka spáry 8 mm

Vertikální řez horizontálním spojem

Lepení na dřevenou a hliníkovou konstrukci

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera min. 25 mm
 6  Svislý podkladní rošt 
  min. 25 x 125 mm
 13  Lepidlo
 14  Oboustranná lepící páska
 21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm
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 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera min. 25 mm
10  Fixní bod kotvy podkladního roštu
 14  Oboustranná lepící páska
 15  Hliníkový podkladní rošt
 16  Kotevní bod hliníkového podkladního roštu 
21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm

Vertikální řez horizontálním spojem
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Lepení na dřevenou a hliníkovou konstrukci
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Lepení na dřevenou a hliníkovou konstrukci

 1  Nosná stěna
 3  Izolace
 5  Větraná mezera min. 25 mm
 13  Lepidlo
 14  Oboustranná lepící páska
15  Hliníkový podkladní rošt
 21  Fasádní deska
  b  Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez vertikálním spojem
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Další způsoby kladení desek

Loďové krytí

Montáž

Tloušťka
desky 
mm

Max. 
vzdálenost 

podpor

Max. 
kotevní vzd. 
< 8 podlaží

Max. 
kotevní vzd. 
> 8 podlaží

Vzdálenost vrutu od kraje 
desky

Velikost předvrtaného otvoru 
v desce

k [mm] h [mm] h [mm] a [mm] m [mm]
Vruty na dřevo 

a ocel
Nýty na 

hliník a ocel

6, 8 400 400 300
25 - 100 dřevo

 40 - 100 
hliník a ocel

40 - 100  7 mm dřevo
8 mm ocel

9 mm

Pohled 

Vertikální  podkladní rošt - přiznané kotvení Vertikální podkladní rošt - skryté kotvení

 Obklady z vláknocementových desek se velmi často používají na vikýře, štíty, římsy, podhledy a podobně. 
Mohou být instalovány na svislý podkladní rošt pomocí přiznaného i skrytého způsobu kotvení. V případě vodorovného podkladního roštu 
mohou být desky použity jako podhledy, nikoli však na zastřešení budovy anivnější parapety. Obkladové desky mohou být formátovány 
přímo na stavbě, nebo předem ve formátovacím centru.

Poznámka! Tabulka popisuje způsob kotvení desky o šířce do 300 mm pomocí jednoho postranního kotevního bodu. Maximální vzdále-
nost kotevních bodů je dána parametrem h. Širší desky se kotví pomocí dvou postranních bodů podle tabulky na straně 9. Tímto způsobem 
je možné kotvit desky do maximální délky 2500 mm.
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Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembonit FDA kotvené na dřevenou podkladní konstrukci. Hodnoty
pro ostatní desky viz tab. str. 32.
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 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Vrut 4,8 x 38 mm
 21  Fasádní deska
 a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm

Vertikální řez skrytým kotevním prvkem

Obklady

Horizontální řez přiznaným kotevním prvkem

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislý podkladní rošt min. 40 x 125 mm
 8  EPDM podkladní páska 90 mm
 9  Vrut 4,8 x 60 mm
 21  Fasádní deska
 a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
  b  Šířka spáry 8 mm
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Loďové krytí
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Montáž

Kladení 1 na 2 (dvojité krytí)

Tloušťka
desky 
mm

Max. 
vzdálenost 

podpor

Max. 
kotevní vzd.
< 8 podlaží

Max. 
kotevní vzd. 
> 8 podlaží

Vzdálenost vrutu od kraje desky
Velikost 

předvrtaného 
otvoru v desce

k [mm] h [mm] h [mm] a [mm] m [mm] c [mm]

6, 8 400 400 300 25 - 100 40 - 100 100 - 150 7 mm

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 8  EPDM podkladní páska
 9  Vrut 4,8 x 38 mm
 21  Fasádní deska
 m  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 40 mm
 h  Maximální kotevní vzdálenost

Vertikální řez přiznaným spojem

Pohled 

Loďové krytí

Kladení 1 na 2 (dvojité krytí)
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Horizontální řez kotevním prvkem

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 6  Svislý podkladní rošt min. 40 x 62 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 9  Vrut 4,8 x 60 mm
 21  Fasádní deska
 a  Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
  m  Vzd. vrutu od kraje desky min. 40 mm

 1  Nosná stěna
 2  Izolace
 4  Větrová zábrana
 5  Větraná mezera 25 mm
 7  EPDM podkladní páska 30 mm
 9  Vrut 4,8 x 60 mm
 21  Fasádní deska
 b  Šířka spáry 8 mm
 c  Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm

Horizontální řez kotevním prvkem

Obklady

35

Kladení 1 na 2
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Bezpečnost
Je třeba, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali 
všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Při řezání nebo vrtání de-
sek Cembrit je nezbytně nutné použít odsávací zařízení a respirační 
roušku pro zamezení vdechnutí nadměrného množství prachu do 
dýchacího ústrojí. Dále doporučujeme použít ochranné brýle pro 
zajištění bezpečnosti očí.

Ochranná povrchová úprava
Fasádní desky Cembrit jsou opatřeny fólií, která slouží k ochraně 
povrchu desek v průběhu transportu a manipulace. Označení míst 
pro předvrtání otvorů nebo formátování desek může být provede-
no přímo na fólii pomocí tužky nebo kuličkového pera.

Poznámka! Ochrannou fólii doporučujeme odstranit až těsně 
před vlastní montáží fasádních desek na podkladní konstrukci.

Nedoporučujeme odstraňovat ochranou fólii až po montáži na 
podkladní konstrukci, protože části lepící fólie by zůstaly pod jednot-
livými hlavičkami kotevních prvků.

Řezání
Desky Cembrit lze libovolně řezat, ale pouze za sucha (bez použití 
kapalin). Desky lze podle potřebné kvality řezu formátovat několika 
druhy pil. Kmitací pilou se speciálním plátkem na vláknocement 
(v tomto případě se desky řežou z lícové strany), dále pak okruž-
ní nebo rozbrušovací pilou. Jako řezací nástroj lze použít hladký 
diamantový kotouč (doporuču-
jeme 1800 ot/min, ! kotouče 
200 mm), nebo kotouč osazený 
větším počtem trapézových zubů 
velikosti 16 mm z tvrdokovu 
snegativním úhlem 15°, určený 
pro řezání vláknocementu (4600 
ot/min, ! kotouče 200 mm). Do-
poručovaná hloubka řezu by se 
měla pohybovat v rozmezí od 10 
do 15 mm pod deskou.

Úpravy desek před pokládkou

Poznámka! Při použití ruční pily musí být desky řezány z rubové 
strany.

Brusné kotouče Cembrit

Vrtání
Předvrtání otvorů se provádí za sucha vrtačkou bez příklepu 
s otáčkami max. 1500 ot/min. na pevném podkladu, a to vždy 
z lícové strany. Pro vrtání lze použít vrtáky na kov, osazené hrotem 
z tvrdokovu. 

Finální úpravy
Po dokončení řezu je možné hrany strhnout jemným smirkovým 
papírem. Poté je nutné hrany natřít speciálním lakem, který je při-
balen ke každé dodávce.

z tvrdokovu.

Rozměr 160 190 216 250 300

Šířka mm 2,4 mm 2,4 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,8 mm

Obvod 20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Ot./min. 4800 4000 3500 3000 2800
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Nástroje
Volba nástroje je většinou kompromisem a závisí na místních 
možnostech a situaci. Formátovací nástroje můžeme rozdělit do 
několika skupin:

Ruční nástroje
Při použití ručních nástrojů zpravidla nevzniká velké množství 
prachu. Obvykle se používají pro drobné úkoly s minimálním 
požadavkem na kvalitu řezu.

Elektrické formátovací zařízení s nízkými otáčkami
Řezací zařízení s nízkými otáčkami zpravidla zvíří těžký prach 
a drobné úlomky. Kvalita řezu závisí na zvoleném nástroji. Při 
použití okružní nebo rozbrušovací pily dosahujeme rovných a 
čistých hran. V těchto případech doporučujeme používat vodící 
lištu. Deska se při řezání se nesmí rozkmitat, protože kmitáním 
dochází k roztřepení řezné spáry a následně ke snížení estetické 
kvality řezu.

Pily se středně vysokými otáčkami
Pomocí diamantového kotouče nebo kotouče z tvrdokovu 
dosahujeme rovných a čistých hran. Při řezání vzniká jemný prach, 
který doporučujeme v průběhu práce odsávat. 

Obecná doporučení
Prach vzniklý při řezání desek je vhodné z desek neprodleně 
setřít smetáčkem nebo prachovkou. Později by jemný prach mohl 
způsobit mechanické poškození desky. Desky je možné omýt 
čistou vodou. 

Nástroje
Volba nástroje je většinou kompromisem a závisí na místních 
možnostech a situaci. Formátovací nástroje můžeme rozdělit 
do několika skupin:

Ruční nástroje
Při použití ručních nástrojů zpravidla nevzniká takové množství 
prachu. Obvykle se používají pro drobné úkoly s minimálním 
požadavkem na kvalitu řezu.

Elektrické formátovací zařízení s nízkými otáčkami
Řezací zařízení s nízkými otáčkami zpravidla zvíří těžký prach 
a drobné úlomky. Kvalita řezu závisí na zvoleném nástroji. 
Při použití okružní nebo rozbrušovací pily dosahujeme rovných  
a čistých hran. V těchto případech doporučujeme používat vodící 
lištu. Při řezání se deska nesmí rozkmitat, protože kmitáním 
dochází k roztřepení řezné spáry a následně ke snížení estetické 
kvality řezu.

Pily se středně vysokými otáčkami
Pomocí diamantového kotouče nebo kotouče z tvrdokovu 
dosahujeme rovných a čistých hran. Při řezání vzniká jemný prach, 
který doporučujeme v průběhu práce odsávat. 

Obecné doporučení
Prach vzniklý při řezání desek je vhodné neprodleně z desek 
setřít smetáčkem nebo prachovkou. Později by jemný prach mohl 
způsobit mechanické poškození desky. Desky se mohou omýt 
čistou vodou. 
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Při skladování je nutné desky ukládat v krytých, větraných pro-
storech, chráněných proti povětrnostním vlivům a ponechat je 
zabalené v původním ochranném obalu. Odstranění samolepící fólie 
až těsně před montáží zaručí ochranu desek před mechanickým 
poškozením.

Čištění fasád
Pravidelné prohlídky
Desky Cembrit jsou bezúdržbové, tzn. že po namontování nepo-
třebují k udržení svých vlastností a funkcí další ošetřování. Znečiš-
tění po instalaci může negativně ovlivnit vzhled i funkčnost fasádní 
konstrukce. Proto doporučujeme pravidelně kontrolovat průchod-
nost větrací mezery, spáry a kotvení desek. Rozpoznání a oprava 
případných defektů mohou příznivě ovlivnit životnost celé fasády. 

Vliv klimatických podmínek
Příroda, rostliny, prach, listí ze stromů a květin mívají negativní 
dopad na všechny stavební konstrukce. Technologie výroby a slo-
žení fasádních desek Cembrit byly zvoleny tak, aby byly desky vůči 
těmto přírodním podmínkám odolné. 

Desky Cembrit nepodléhají rostlinným ani živočišným škůdcům.

Čištění
Fasádní desky Cembrit mohou být čištěny studenou nebo vlažnou 
vodou, případně domácími čistícími prostředky neobsahující roz-
pouštědla. Při čištění je nutné začít odspodu. Umyté desky je nutné 
oplachovat velkým množství čisté vody až do té doby, než je fasádní 
deska dokonale čistá. 

Před čistěním ve velkém rozsahu doporučujeme vyzkoušet čištění 
na menší ploše.

Případné mechy a lišejníky můžete očistit běžně dostupnými 
přípravky na trhu. Po navlhčení fasádních desek aplikujte přípravek 
dle pokynů výrobce. Po dokončení čištění fasádní desky důkladně 
omyjte vodou. 

Čištění tlakovou vodou
Varování! Čištění tlakovou vodou je vůči vláknocemetnovým 
deskám nešetrné. Nepřiměřené a nesprávné použití tohoto čištění 
může poškodit povrchové vrstvy desek. Proto takovéto čištění 
nedoporučujeme. 

Skladování a manipulace
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Servis
Naše technické oddělení je připraveno Vám pomoci a zodpovědět 
všechny případné otázky týkající se fasádních desek Cembrit. V 
případě potřeby technické konzultace navštivte prosím naše inter-
netové stránky www.cembrit.cz a ujistěte se, že máte aktuální verzi 
montážního návodu pro fasádní desky Cembrit. 

Technický servis:
Ing. Ivan Zindulka, Tel.: + 420 602 155 871

Záruka
Na fasádní desky společnosti Cembrit se vztahují záruční podmínky, 
uvedené v každém výtisku ceníku výrobků společnosti Cembrit. 

Informace, které společnost Cembrit poskytuje svým zákazníkům 
prostřednictvím této brožury i jinými cestami, jsou založené na 
obecné zkušenosti, nejlepším vědomí a svědomí společnosti Cem-
brit.  

Tyto informace ovšem není možné garantovat vzhledem k fakto-
rům, které jsou za hranicemi znalostí a kontroly firmy Cembrit, a 
které mohou ovlivnit užívání výrobků firmy Cembrit.

Firma Cembrit se řídí politikou neustálého zdokonalování. Pro-
to si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozích upozornění měnit 
specifikace.   

Barvy a textury se mohou měnit v závislosti na světelných a povětr-
nostních podmínkách. 
Barvy výrobků, které vidíte v této brožuře, se mohou lišit jak pod 
vlivem těchto omezení, tak pod vlivem omezení procesu tisku.   

Ujistěte se, prosím, že v ruce držíte nejaktuálnější verzi brožury, 
která je shodná s verzí, kterou si můžete stáhnout z našich webo-
vých stránek www.cembrit.cz. V případě jakýchkoli pochybností 
prosím kontaktujte naše lokální zástupce. 

Všeobecné informace

Servis
Naše technické oddělení je připraveno Vám pomoci a zodpovědět 
všechny případné otázky týkající se fasádních desek Cembrit. V pří-
padě potřeby technické konzultace navštivte prosím naše interne-
tové stránky www.cembrit.cz a ujistěte se, že máte aktuální verzi 
montážního návodu pro fasádní desky Cembrit. 

Technický servis:
Ing. Ivan Zindulka, Tel.: + 420 602 155 871
Ing. Jana Musilová, Tel.: +420 602 656 317

Záruka
Na fasádní desky společnosti Cembrit a.s. se vztahují záruční 
podmínky uvedené v každém výtisku ceníku výrobků společnosti 
Cembrit a.s. 

Informace, které společnost Cembrit a.s. poskytuje svým zákazní-
kům prostřednictvím této brožury i jinými cestami, jsou založené 
na obecné zkušenosti, normových požadavcích, nejlepším vědomí 
a svědomí společnosti Cembrit a.s.

Tyto informace ovšem není možné garantovat vzhledem k fakto-
rům, které jsou za hranicemi znalostí a kontroly firmy Cembrit, 
a které mohou ovlivnit užívání výrobků firmy Cembrit.

Firma Cembrit se řídí politikou neustálené zdokonalování. Proto si 
vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího  upozornění měnit 
specifikaci svých výrobků.

Ujistěte se, prosím, že v ruce držíte nejaktuálnější verzi brožu-
ry, která je shodná s verzí, kterou si můžete stáhnout z našich 
webových stránek www.cembrit.cz nebo požádat o jeho zaslání. 
V případě jakýchkoli pochybností se prosím obraťte na našeho 
regionálního zástupce nebo technický servis.

Cembrit a.s.

Lidická 302

CZ - 266 38 Beroun 3

Tel.: 311 744 111

Tel.: 800 162 489

E-mail: info@cembrit.cz

www.cembrit.cz

Technický servis:

Ing. Ivan Zindulka

Tel.: 602 155 871

Ing. Jana Musilová

Tel.: 602 656 317

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce 
stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty 
skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového mater-
iálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní 
řada doplňků a odborný technický servis.
Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrob-
ních závodech, šetrných k žitovnímu prostředí.

Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému 
stavu a našim získaným zkušenostem. Při aplikaci v praxi je nutné 
přihlédnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití.

Toto vydání montážního návodu na fasádní desky ruší platnost 
předcházejících.

Libor Tangl   region 1  tel.: 602 521 751
Stanislav Mikuta   region 2  tel.: 602 521 752
Jiří Doubek   region 3  tel.: 602 521 755
Jiří Málek    region 4  tel.: 602 521 756
Ing. Petr Jiříček   region 5  tel.: 602 521 758
Ing. Jaroslav Bednařík  region 6  tel.: 602 521 760

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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STROPNÍ SYSTÉM

� Tradiční vložkový strop

� Vysoká variabilita

� Snadná a rychlá montáž

� Vhodný i pro 

svépomocnou výstavbu

� Výborná požární odolnost

� Ekologická nezávadnost

Norma/předpis
Vložky: STO 030-039999

Nosníky: ČSN, EN, STO...

dle dodavatele

Beton: ČSN EN 206-1

Popis výrobku a použití
Ytong – bílý strop je variabilní

stropní konstrukce, která se zhoto-

vuje na stavbě z prefabrikovaných

železobetonových nosníků (od sub-

dodavatelů Xella), stropních vložek

Ytong z pórobetonu P4-500, mono-

litické zálivky a přebetonování

z betonu C20/25. Konstrukce tvoří

po zmonolitnění železobetonový

žebrový strop s konstrukční tlou-

šťkou od 240 mm. Třídu betonu,

tloušťku přebetonování a vyztužení

závazně určuje individuální statický

výpočet. Strop je určen především

pro bytové a občanské stavby.

Stropní nosníky
Stropní nosníky tvoří příhradová

prostorová svařovaná výztuž kotve-

ná do betonové patky obdélníkové-

ho průřezu s rozměry 120 x 40 mm

(příp. 130 x 40 mm dle dodavate-

le). Celková výška nosníků vč.

horní výztuže (dle dodavatele 

a statiky) cca 160 – 200 mm.

Beton: C20/25

Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR,

WR, M

Vyztužení: viz. tab. dodavatele

Standardní osové rozteče:

680 mm (max 690 mm)

Délky nosníků: od 1,00 m do 

7,60 m á 0,20 m.

Rozměrové tolerance:

délka +50/-10 mm, šířka ±3 mm,

výška ±3 mm.

Stropní vložky
Ytong – stropní vložky jsou

z pórobetonu tř. P4-500, šířka 

599 mm, výška 200 mm, délka 

249 mm. Pro uložení na nosníky

mají po stranách vyřezány ozuby 

šířky 20 mm a výšky 40 mm. Vložky

lze použít i pro jiné stropní systémy

s výškou paty nosníků 40 mm.

Rozměrové tolerance: 

šířka ±1,5 mm, výška ±1,5 mm,

délka ±1,5 mm.

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1
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Stropní vložky - technické vlastnosti, expediční údaje

pórobeton 
tř.

rozměry
š x v x d

mm

kusů 
na m2 stropu

ks/m2

kusů 
na paletě

ks/pal

objem 
na paletě

m3/pal

obsah
palety

m2/pal

expediční 
hmotnost

kg/ks

expediční
hmotnost

kg/pal

P4-500 599 x 200 x 249 5,9 42 1,252 7,14 21,0 902

Stropní nosníky - sortiment, základní parametry, informační tabulka

délka
nosníku

mm

světlost
max.

mm

hmotnost
max.

kg

výztuž
spodní 1)

výztuž
horní 1)

výztuž
diag.1)

délka
nosníku

mm

světlost
max.

mm

hmotnost
max.

kg

výztuž
spodní 1)

výztuž
horní 1)

výztuž
diag.1)

1000 700 20 2∅8 1∅8 2∅5 4400 4100 88 2∅8 + 1∅8 1∅8 2∅5

1200 900 24 2∅8 1∅8 2∅5 4600 4300 92 2∅8 + 1∅8 1∅8 2∅5

1400 1100 28 2∅8 1∅8 2∅5 4800 4500 96 2∅8 + 1∅10 1∅8 2∅5

1600 1300 32 2∅8 1∅8 2∅5 5000 4700 100 2∅8 + 1∅10 1∅8 2∅5

1800 1500 36 2∅8 1∅8 2∅5 5200 4900 104 2∅8 + 1∅12 1∅8 2∅5

2000 1700 40 2∅8 1∅8 2∅5 5400 5100 108 2∅8 + 1∅12 1∅8 2∅5

2200 1900 44 2∅8 1∅8 2∅5 5600 5300 112 2∅8 + 1∅14 1∅8 2∅5

2400 2100 48 2∅8 1∅8 2∅5 5800 5500 116 2∅8 + 1∅14 1∅8 2∅5

2600 2300 52 2∅8 1∅8 2∅5 6000 5700 120 2∅10 + 1∅14 1∅8 2∅5

2800 2500 56 2∅8 1∅8 2∅5 6200 5900 124 2∅10 + 1∅14 1∅8 2∅5

3000 2700 60 2∅8 1∅8 2∅5 6400 6100 128 2∅10 + 1∅14 1∅8 2∅5

3200 2900 64 2∅8 1∅8 2∅5 6600 6300 132 2∅10 + 1∅14 1∅8 2∅5

3400 3100 68 2∅8 1∅8 2∅5 6800 6500 136 2∅10 + 2∅14 1∅8 2∅5

3600 3300 72 2∅8 1∅8 2∅5 7000 6700 140 2∅10 + 2∅14 1∅8 2∅5

3800 3500 76 2∅8 + 1∅8 1∅8 2∅5 7200 6900 144 2∅10 + 2∅14 1∅8 2∅5

4000 3700 80 2∅8 + 1∅8 1∅8 2∅5 7400 7100 148 2∅10 + 2∅14 1∅8 2∅5

4200 3900 84 2∅8 + 1∅8 1∅8 2∅5 7600 7300 152 2∅10 + 2∅14 1∅8 2∅5

třída pórobetonu: P4-500

Pevnost v tlaku 4,0 N/mm2

Objemová hmotnost v suchém stavu max. 500 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P=50% ČSN EN 1745) 0,12 W/mK

Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745) 5/10 -

Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 kJ/kg.K

Vlhkostní přetvoření ε 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 N/mm2

Únosnost vložky min. 4,2 kN

Základní vlastnosti materiálu stropních vložek

1) poznámka: výztuž a její uspořádání se může lišit dle zvyklostí dodavatele, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu



2525STROPNÍ SYSTÉM

Upozornění
Jedná se o vodorovnou nosnou

konstrukci, zhotovovanou na stav-

bě, která podléhá individuálnímu 

statickému dimenzování a po-

souzení! Výrobce nepřebírá od-

povědnost za eventuální škody

vzniklé neodbornou aplikací.

MRd moment únosnosti 
VRd,c únosnost betonového průřezu ve smyku
qd,max maximální návrhové zatížení stropu kromě vlastní tíhy

Poznámka: Informační tabulky nenahrazují statický výpočet, který je pro uvedené konstrukce nutný. 

délka
nosníku

světlost tlouštka stropu 250 mm 
(nadbetonování 50 mm)

tlouštka stropu 280 mm 
(nadbetonování 80 mm)

tlouštka stropu 300 mm 
(nadbetonování 100 mm)

l ls MRd VRd,c qd,max MRd VRd,c qd,max MRd VRd,c qd,max

mm mm kNm kN kN/m2 kNm kN kN/m2 kNm kN kN/m2

3000 2700 9,8 12,4 8,3 11,1 13,1 8,7 11,9 13,5 8,9

3400 3100 9,8 12,4 5,6 11,1 13,1 5,7 11,9 13,5 5,7

3800 3500 14,6 14,2 7,5 16,5 15,0 7,8 17,8 15,4 8,0

4200 3900 14,6 14,2 5,4 16,5 15,0 5,5 17,8 15,4 5,6

4600 4300 14,6 14,2 3,8 16,5 15,0 3,8 17,8 15,4 3,7

5000 4700 17,2 15,0 3,8 19,5 15,8 3,8 21,0 16,3 3,7

5400 5100 17,2 15,8 3,9 22,9 16,7 3,9 24,8 17,2 3,8

5800 5500 - - - 26,8 17,6 4,1 29,0 18,2 4,0

6200 5900 - - - - - - 35,3 19,5 4,7

6600 6300 - - - - - - 35,3 19,5 3,5

7000 6700 - - - - - - 52,1 22,2 6,4

Informační (orientační) tabulka použití stropních nosníků pro stropy tl. 250 mm, 280 mm a 300 mm
podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1 a ČSN EN 1992-1-1, beton C20/25
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Kvalita zabudovaných 
prvků konstrukce
- Zabudovat se smí jen prvky přede-

psaných technických parametrů;

- Výztuž stropních nosníků, beto-

nové zálivky a ztužovacího věnce

musí být před zabudováním zba-

vená nečistot, okují a koroze;

- Silně poškozené díly se nesmí

použít (prasklá patka nosníku,

zdeformovaná nebo přetržená

výztuž, rozlomená stropní vložka,

vložka s vylomeným ozubem). 

Manipulace a skladování
Se stropními nosníky se musí ma-

nipulovat tak, aby nenastal jejich

nebezpečný průhyb a následné po-

škození. Při manipulaci jeřábem

se doporučuje používat vahadlo,

které umožní uchycení nosníku ve

více styčnících příhradové výztuže.

Nosník musí být zavěšený tak, aby

jeho těžiště bylo pod středem 

vahadla, rozestupy závěsů max.

1,40 m a volné konce nosníku ne-

byly delší než 1,00 m. Tyto údaje

platí i pro rozmístění prokladů při

skladování nosníků. Nosníky se

mohou na zpevněné ploše ukládat

maximálně v šesti vrstvách s pro-

klady umístěnými svisle nad sebou.

Montážní podepření
Před pokládáním stropních nos-

níků je nutné zhotovit dostatečně

tuhou únosnou zavětrovanou

podpěrnou konstrukci, která za-

mezí průhybu nosníků, případně

umožní vytvoření požadovaného

předpětí navýšením středů o sta-

tikem předepsanou hodnotu.

Maximální vzdálenost podpěr

nosníků je 1,60 m. Při zhotovová-

ní stropních konstrukcí ve více

podlažích nad sebou musí být 

podepřeny i spodní stropy a pod-

pěry musí být umístěné svisle

nad sebou.  Montážní podepření

lze odstranit až po dosažení 

předepsaných pevností betonu 

a nosnosti všech podpíraných

konstrukcí.

Uložení
stropních nosníků
Stropní nosník musí dosedat na

nosnou konstrukci celou svojí

úložnou plochou. Délka uložení je

dána projektem, běžně 150 mm.

Úložná plocha na koruně nosné

zdi musí být vodorovná a zbavená

nečistot. Případné nerovnosti se

srovnají hoblíkem nebo cemento-

vou maltou.

Pokládání 
stropních vložek
Stropní vložky se ukládají „na su-

cho“ na nosníky, vzájemně na

sraz. Krajní pole vložek se může

uložit přímo na zdivo. Minimální

uložení vložek je 20 mm.

Montážní stav
Staticky zajištěný a dostatečně

montážně podepřený strop je po-

chůzný. Přesun hmot kolečkem

po stropě je možný jen na předem

položených fošnách. Na stropě

se v montážním stavu nesmí

skladovat stavební materiál.

Betonáž
Před betonáží musí stavební do-

zor překontrolovat podpěrnou

konstrukci a vyhotovení stropu.

Strop je třeba před betonáží 

řádně provlhčit. Beton C20/25

konzistence S3 je nutné zhutňo-

vat pomocí vibrátoru a je nutné

celý strop vybetonovat v jednom

sledu bez přerušení. Betonáž

lze provádět pouze při vhodných 

klimatických podmínkách (nad

+5°C). Přítomnost osob pod

stropem při betonáži je zaká-

zaná!

ZPRACOVÁNÍ
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Ytong – stropní
nosník

Úložné lůžko 
stropních

nosníků

Montážní 
podepření 

se zavětrováním

Ytong 
– stropní vložka 
– krajní řada

Ytong 
– nosná stěna

Řez stropní konstrukcí

Montážní podepření

1 – Ytong – přesné tvárnice
2 – Podlaha
3 – Dobetonovávka C20/25
4 – Ytong – stropní vložka
5 – Omítka
6 – Stropní nosník
7 – Omítková síť
8 – Ztužující věnec
9 – Uložení vložky na zdivo min. 20 mm
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PLOCHÉ PŘEKLADY

Norma/předpis
ČSN EN 845-2 Překlady

Výrobek a použití
Ploché překlady Ytong PSF jsou

prvky z pórobetonu P4,4-600 

vyztužené svařovanou betonářskou

výztuží BSt 500. Používají se pro 

vytváření nadpraží okenních 

a dveřních otvorů ve zdivu z přes-

ných tvárnic Ytong; v nosných i ne-

nosných stěnách v kombinaci s na-

dezdívkou. Pro danou tloušťku

zdiva se překlad vyskládá z prvků

PSF položených na sraz vedle se-

be, ze standardně dodávaných prv -

ků tak lze vytvořit překlady pro 

zdivo šířky 125, 150, 250, 300 

a 375 mm. Hotový překlad se 

sestává podle šířky zdiva z jednoho

až třech vedle sebe položených

prefabrikátů PSF a nadezdívky 

z přesných tvárnic Ytong. Ploché

překlady PSF přitom působí jako

zóna přenášející tahové síly, 

nadezdívka výšky hU ≥ 250 mm

(min. 125 mm) tvoří tlakovou zónu

průřezu. Nadezdívka musí mít 

v celé délce překladu důkladně

maltovány vodorovné i svislé spáry 

tenkovrstvou zdicí maltou Ytong.

Mezery mezi tvárnicemi jsou nepří-

pustné. Únosnost překladu je do-

sažena, až když kvalitně provedená

nadezdívka dosáhne potřebnou

pevnost, tj. cca po 7 dnech.

Důležitá upozornění
Použít se smí pouze produkty

Ytong, které mají vlastnosti určené

výrobcem a nejsou poškozené.

Překlady se nesmí na stavbě zkra-

covat ani upravovat jejich průřezy.

Pro daný typ PSF se nesmí překro-

čit světlost otvoru (viz. tabulka).

Správná poloha překladů ve stavbě

je určena šipkami v čelech překla-

dů PSF, tyto šipky musí směřovat

vzhůru. Při světlosti otvoru nad 

1,25 m se musí překlady montážně

podepřít (viz. zpracování). Únosnost

překladu je dosažena, až nadezdív-

ka dosáhne potřebnou pevnost.

Profilování
Hladké

Rozměrové tolerance
Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm, 

výška ±1 mm

� Snadná manipulace

� Nízká hmotnost

� Vysoká únosnost při

spřažení s nadezdívkou 

� Minimalizace 

tepelných mostů

� Vysoká přesnost 

� Výborná požární odolnost

� Podklad pro povrchové

úpravy shodný se zdivem

� Ekologická nezávadnost
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Technické vlastnosti - ploché překlady

Malta
Tenkovrstvá zdicí malta Ytong

(T10)

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1

požární odolnost 90 minut

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky: 

Sádrové a vápenosádrové omítky.

Keramické obklady:

Přímo na zdivo bez nutnosti 

předchozí úpravy.

Vnější omítky:

Lehké omítky určené pro pórobeton,

paropropustné a vodoodpudivé.

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost cca 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa

- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa

- přilnavost ≥ 0,2 MPa

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

P4,4-600
λ = 0,16 
W/mK

rozměry
š x v x d

max.
světlost

hmotnost maximální výpočtové zatížení (vč. vlastní tíhy)
qd v [kN/m] při nadezdění hu výšky [mm]

typ mm mm kg 125 250 375 500 625 750

PSF III/750 125 x 124 x 1150 750 15 7,8 23,0 37,1 37,1 37,1 37,1

PSF III/900 125 x 124 x 1300 900 17 6,1 15,9 35,0 35,0 35,0 35,0

PSF III/1000 125 x 124 x 1400 1000 18 5,2 13,0 26,4 33,6 33,6 33,6

PSF III/1100 125 x 124 x 1500 1100 19 4,6 11,0 21,0 32,2 32,2 32,2

PSF III/1250 125 x 124 x 1750 1250 23 3,8 8,5 15,0 25,5 29,7 29,7

PSF III/1500 125 x 124 x 2000 1500 26 3,0 6,4 10,7 16,3 25,0 26,2

PSF III/1750 125 x 124 x 2250 1750 29 2,3 5,2 8,2 11,8 16,6 22,7

PSF III/2000 125 x 124 x 2500 2000 32 1,7 4,2 6,5 9,1 12,2 15,9

PSF III/2250 125 x 124 x 2750 2250 35 1,4 3,7 5,4 7,4 9,6 11,8

PSF III/2500 125 x 124 x 3000 2500 39 1,2 3,0 4,7 6,2 7,8 9,5

PSF IV/750 150 x 124 x 1150 750 18 9,4 27,7 44,5 44,5 44,5 44,5

PSF IV/900 150 x 124 x 1300 900 20 7,3 19,0 42,0 42,0 42,0 42,0

PSF IV/1000 150 x 124 x 1400 1000 21 6,3 15,7 31,7 40,3 40,3 40,3

PSF IV/1100 150 x 124 x 1500 1100 23 5,5 13,2 25,2 38,6 38,6 38,6

PSF IV/1250 150 x 124 x 1750 1250 27 4,6 10,2 18,0 30,7 35,6 35,6

PSF IV/1500 150 x 124 x 2000 1500 31 3,7 7,7 12,8 19,6 30,0 31,4

PSF IV/1750 150 x 124 x 2250 1750 34 2,7 6,3 9,8 14,2 20,0 27,3

PSF IV/2000 150 x 124 x 2500 2000 38 2,1 5,1 7,8 11,0 14,6 19,0

PSF IV/2250 150 x 124 x 2750 2250 42 1,7 4,4 6,5 8,9 11,5 14,2

PSF IV/2500 150 x 124 x 3000 2500 46 1,4 3,7 5,6 7,4 9,4 11,3
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STROPNÍ KONSTRUKCE

PLOCHÝ PŘEKLAD

SVĚTLÁ ŠÍŘKA

DÉLKA PŘEKLADU

NADEZDÍVKA

STROPNÍ KONSTRUKCE

PLOCHÝ PŘEKLAD

NADEZDÍVKA

a a SVĚTLÁ ŠÍŘKA

DÉLKA PŘEKLADU

a a

12
5

V celé ploše  promaltovat i u PDK

Zpracování
Překlady PSF se položí do malto-

vého lože tl. 1 – 3 mm z tenko-

vrstvé zdicí malty Ytong. Podle

výškového uspořádání zdiva se

kladou na horní plochu celých

tvárnic nebo do předem připra-

vených výřezů ve tvárnicích (viz.

schéma). Ložné plochy musí být

rovné, zbaveny nečistot, hru-

bých výčnělků a prachu. Správ-

ná poloha překladů ve stavbě je

určena šipkami v čelech překla-

dů PSF, tyto šipky musí směřovat

vzhůru. Překlady se na stavbě

nesmí zkracovat ani jinak upra-

vovat. Při světlosti otvoru nad

1,25 m se překlady musí upro-

střed montážně podepřít. Po

usazení překladů se očistí jejich

horní plochy od všech nečistot,

zejména od prachu. Na důkladně

očištěné a bezprašné horní plo-

chy překladů se vyzdí nadezdívka

z přesných tvárnic Ytong na ten-

kovrstvou zdicí maltu Ytong. 

Maltují se všechny vodorovné

(ložné)  i svislé (styčné) spáry 

v celé délce překladu, a to 

i v případě, že jsou použity 

tvárnice PDK.

Montážní podepření se smí od-

stranit až po vytvrdnutí malty, ne

dříve než za 7 dní od dokončení

nadezdívky.

125 125

124

hu

250

150 150

124

hu

300

125 125 125

375

124

hu

Vzorové skladby překladů

Stropní konstrukce

Nadezdívka

stěna tl. 250 mm stěna tl. 300 mm stěna tl. 375 mm

2 x PSF III 2 x PSF IV 3 x PSF III

Plochý překlad
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Specifikace 
Tvárnice z autoklávovaného póro-

betonu kategorie I

Norma/předpis
ČSN EN 771-4 Specifikace 

zdicích prvků

Použití
Nosné i nenosné obvodové a vnitř-

ní stěny, ztužující, výplňové 

a požární stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov. 

Profilování
S dvojitým perem a drážkou 

a úchopovými kapsami (PDK) 

nebo hladké (HL), šířky: 200, 250,

300, 375 mm

Rozměrové tolerance
Délka/šířka: ±1,5 mm, 

výška ±1 mm

Zpracování
Přesné zdění na tenké maltové 

lože tl. 1 - 3 mm. 

Zásadně dodržovat plnoplošné

maltování celé ložné spáry. 

Pro nanášení malty používat 

výhradně přesné zubaté lžíce

Ytong odpovídající šířky.

Malta
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky: 

Sádrové a vápenosádrové omítky.

Keramické obklady: 

Přímo na zdivo bez nutnosti

předchozí úpravy.

Vnější omítky: 

Lehké omítky určené pro pórobe-

ton, paropropustné a vodoodpudivé.

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu 

≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost ≥ 0,2 N/mm2

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

- dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem.

� Vynikající tepelněizolační 

vlastnosti

� Snadné a rychlé zdění 

bez odpadu

� Stejné technické vlastnosti 

ve všech směrech

PŘESNÉ TVÁRNICE

λ=0,080
λ=0,080

YTONG THETA

Novinka pro 

nejúspornější domy 

nového desetiletí

PŘESNÉ TVÁRNICE 77

Technické vlastnosti zdiva, expediční údaje

rozměry
š x v x d

mm

součinitel 
prostupu 
tepla U při 

u = 0%

W/m2.K

tepelný 
odpor 
R při 

u = 0%

m2.K/W

součinitel 
prostupu 
tepla U při 
u = 4,5%

W/m2.K

tepelný 
odpor 
R při 

u = 4,5%

m2.K/W

neprů-
zvučnost

Rw

dB

požární
odolnost

REIW

spotřeba
malty na
1m2 zdiva
HL/PDK

kg/m2

směrná
pracnost

zdění

h/m3

počet
kusů  

na
paletě

ks

obsah 
palety

m3

plocha
zdiva 

na
paletě

m2

P1,8-300 375 x 249 x 599 0,21 4,68 0,245 3,92 39 180 5,2/3,8 1,50 24 1,350 3,60

Theta
P1,8-300

499 x 249 x 300 0,16 6,24 0,186 5,21 45 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

Lambda
P2-350

375 x 249 x 599 0,23 4,26 0,260 3,71 44 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

Lambda
P2-350

499 x 249 x 300 0,17 5,67 0,200 4,94 46 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

P2-400 300 x 249 x 599 0,30 3,13 0,360 2,61 46 180 4,2/3,0 1,55 30 1,342 4,50

P2-400 375 x 249 x 599 0,25 3,91 0,290 3,26 48 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

P2-500 200 x 249 x 599 0,54 1,67 0,640 1,39 43 180 2,8/2,0 2,00 42 1,253 6,30

P2-500 250 x 249 x 599 0,44 2,08 0,520 1,74 47 180 3,6/2,5 1,85 36 1,342 5,40

P4-500 200 x 249 x 599 0,54 1,67 0,640 1,39 43 180 2,8/2,0 2,00 42 1,253 6,30

P4-500 250 x 249 x 599 0,44 2,08 0,520 1,74 47 180 3,6/2,5 1,85 36 1,342 5,40

P4-500 300 x 249 x 499 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 4,6/3,0 1,60 30 1,118 3,60

P4-500 375 x 249 x 499 0,30 3,13 0,360 2,61 50 180 5,6/3,8 1,55 24 1,118 3,00

Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

Základní vlastnosti materiálu a zdiva

třída pórobetonu: P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500

Pevnost v tlaku 1,8 2,0 2,0 2,0 4,0 N/mm2

Objemová hmotnost v suchém stavu max. 300 350 400 500 500 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P=50% ČSN EN 1745) 0,080 0,085 0,096 0,120 0,120 W/mK

Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 -

Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kJ/kg.K

Vlhkostní přetvoření ε 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N/mm2

Výpočtová pevnost zdiva Rd (ČSN 73 1101) - 0,5 0,5 0,6 1,0 N/mm2

Součinitel přetvárnosti zdiva α (ČSN 73 1101) - 600 600 600 800 -

Hmotnost zdiva bez omítek 450 500 550 650 650 kg/m3

Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,32 1,44 1,44 1,44 2,60 N/mm2

NOVINKA
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STROPNÍ DÍLCE A STŘEŠNÍ DÍLCE

Norma/předpis
EN 12602

Výrobek a použití
Pórobetonové prefabrikované 

vyztužené panely určené pro 

nosnou konstrukci stropů 

a střech v bytové, občanské 

a průmyslové výstavbě. Po ulože-

ní jsou panely okamžitě nosné.

Rozměrové tolerance
Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm

Profilování
Čela: Hladká

Podélné plochy: Pero, drážka

(příp. zalévací drážka)

Dimenzování
Stropní a střešní dílce se dimen-

zují individuálně (zakázková výro-

ba) podle EN 12602. Údaje v níže

uvedené tabulce jsou orientační.

Zpracování
Dílce se pokládají zpravidla 

autojeřábem pomocí speciálních

montážních kleští. Povrch úlož-

ných konstrukcí (horní hrany 

zdiva) musí být rovný a hladký,

aby se umožnilo uložení dílců 

plnou plochou na podklad. Po

uložení panelů se po obvodě

stropu vyzdí věncové tvárnice.

Mezi panely a věncovkami se 

vyarmují ztužující věnce. U panelů

se zalévacími drážkami se výztuž

vloží rovněž do podélných zalé-

vacích drážek. Poté se provede

betonáž věnců a zalití drážek 

betonem dle projektu. 

� Na zakázku průmyslově

vyráběné vyztužené dílce

� Dimenzování dle

požadavků zákazníka

� Snadná a rychlá montáž

� Okamžitá únosnost

� Bez montážního

podepření a bednění

� Montáž za každého počasí

� Omezení mokrého

procesu na stavbě

� Nízká objemová hmotnost

� Výborné stavebně

fyzikální vlastnosti

� Podklad pro povrchové

úpravy shodný se zdivem

� Ekologická nezávadnost
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Sortiment a technické vlastnosti dílců

třída rozměry
š x v x max.d

mm

exped.
hmotnost

kg/m2

orientační hodnoty závislosti rozpětí a provozního zatížení
(užitné + nahodilé) 2)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 kN/m2

P3,3-600 300-625 x 150 x 4000 126 4,00 3,80 3,50 3,30 3,10 NE NE m

P3,3-600 300-625 x 200 x 6000 168 5,40 5,00 4,60 4,40 4,20 NE NE m

P3,3-600 300-625 x 240 x 6000 212 6,00 5,90 5,50 5,20 4,90 NE NE m

P4,4-600 300-625 x 200 x 5000 168 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,80 4,60 m

P4,4-600 300-625 x 240 x 6000 202 6,00 6,00 6,00 5,90 5,70 5,50 5,30 m

Minimální uložení dílců na konstrukce

podklad min. uložení

Zděná konstrukce 100 mm

Železobetonová konstrukce 100 mm 1)

Ocelová konstrukce 50 mm 1)

Dřevěná konstrukce 100 mm 1)

Důležitá upozornění
- zabudovat se smí pouze dílce 

nepoškozené (dopravou, mani-

pulací)

- dílce se vyrábí „na míru“ dle po-

žadavků zákazníka, na stavbě

se nesmí zkracovat ani jinak

tvarově upravovat

- správná poloha dílce ve stavbě

je určena šipkami v čelech 

panelů, tyto šipky musí vždy 

(tj. i při dopravě a montáži)

směřovat vzhůru

- výroba a dimenzování panelů se

provádí dle EN 12602

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Podhled s přiznanými spárami: 

- přestěrkování

- nátěr

Podhled hladký:

- zatmelení spar

- vyztužení pruhy sítí přes spáry

- stěrka nebo vnitřní sádrová 

(vápenosádrová) omítka

Horní povrch:

- podlahové nebo střešní vrstvy 

dle projektu

1) minimálně však 1/80 rozpětí

2) dimenzování individuálně dle EN 12602

Vlastnosti materiálu

třída pórobetonu: P3,3-600 P4,4-600

Pevnost v tlaku 3,3 4,4 N/mm2

Vlastní tíha expediční 8,4 8,4 kN/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 0,18 W/mK

Faktor difúzního odporu μ 5/10 5/10 -

Požární odolnost 30 - 90 30 - 90 min
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UPA PROFIL ARMOVANÝ NENOSNÝ

Norma/předpis
STO 030-032491 Prefabrikované

výrobky z pórobetonu

Popis výrobku a použití
UPA profily jsou bednící prvky 

– ztracené bednění z pórobetonu.

Jsou určeny ke zhotovení železo-

betonových překladů a průvlaků. 

Důležitá upozornění
UPA profily nejsou nosné. Výztuž

v UPA profilech je dimenzována

pouze na přepravní a manipulační

zatížení. Plná nosnost železobeto-

nových překladů je dosažena až po

předepsané době – viz. normy pro

provádění betonových konstrukcí.

Po této době lze rovněž odstranit

případné montážní podepření.

Profilování
Hladké, bez pera a drážky, bez

úchopových kapes

Rozměrové tolerance
Délka: ±3 mm, šířka: ±1,5 mm, 

výška: ±1 mm

Zpracování
UPA profily se ukládají min. 250 mm

na zdivo do tenkovrstvého malto-

vého lože. Pokud železobetonové

překlady budou zatíženy až po

nabytí jejich plné únosnosti, stačí

UPA podepřít uprostřed rozpětí,

jinak je nutné zhotovit průběžné

montážní podepření. Montážní

podepření se smí odstranit až po

vytvrdnutí železobetonu. 

Nesymetrické UPA profily se

osazují běžně tak, že silnější 

pórobetonová bočnice tvoří ven-

kovní líc.

Malta
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1

� Jednoduché ztracené 

bednění monolitických 

konstrukcí

� Minimalizace 

tepelných mostů

� Snadná a rychlá montáž

� Vysoká přesnost

� Výborná požární odolnost

� Podklad pro povrchové 

úpravy shodný se zdivem

� Ekologická nezávadnost
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typ

rozměry
š x v x d

mm

tloušťka
vnitřní
stěny 

t1

mm

šířka
výřezu 

d

mm

tloušťka
vnější
stěny 

t2

mm

tloušťka
dna 
h1

mm

hloubka
výřezu 

h2

mm

expediční
hmotnost

kg/ks

maximální
světlost 

ls

mm

tíha vč.
betonu 

qd

kN/m

tepelný
odpor 

R

m2K/W

prostup
tepla 

U

W/m2K

UPA 250 250 x 249 x 3000 55 140 55 60 189 80 2500 1,08 0,75 1,09

UPA 300 300 x 249 x 3000 60 180 60 60 189 99 2500 1,24 0,96 0,88

UPA 375 375 x 249 x 3000 60 180 135 60 189 140 2500 1,36 1,45 0,62
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Technické vlastnosti - UPA profily nenosné UPA + beton C20/25

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky: 

Sádrové a vápenosádrové omítky.

Keramické obklady:

Přímo na zdivo bez nutnosti 

předchozí úpravy.

Vnější omítky:

Lehké omítky určené pro pórobe-

ton, paropropustné a vodoodpudivé.

Doporučené vlastnosti:

- objemová hmotnost cca 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa

- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa

- přilnavost ≥ 0,2 MPa

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

- dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

t2

š

d t1

h
1

h
2

v

Průřez UPA profilu
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Norma/předpis
ČSN EN 771-4 Specifikace 

zdicích prvků

Popis výrobku a použití
Věncová tvárnice je dvouvrstvá

deska složená z pórobetonové

tvárnice P4-500 tloušťky 75 mm

a minerální tepelné izolace 

tl. 50 mm. Věncové tvárnice se

používají jako vnější ztracené bed-

nění pozedních věnců a stropů.

Zpracování
K vyzdívání na tenkovrstvou maltu

po užívat pouze produkty, které

mají vlastnosti určené výrobcem.

Pro zdění používat tenkovrstvou

maltu Ytong. Maltu nanášet

v doporučené konzistenci přesnou

zubatou lžící Ytong a zásadně dbát

na plnoplošné vymaltování celých

spar. Osazují se tak, že pórobeton

tvoří venkovní vrstvu, izolace vnitř-

ní vrstvu dílce.

Profilování
Hladké, bez pera a drážky, bez

úchopových kapes

Rozměrové tolerance
Délka, šířka: ±1,5 mm, 

výška ±1 mm

Malta
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnější omítky: 

Lehké omítky určené pro póro-

beton, paropropustné a vodood-

pudivé.

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost cca 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa

- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa

- přilnavost ≥ 0,2 MPa

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

- dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

Keramické obklady: 

Přímo na zdivo bez nutnosti

předchozí úpravy

VĚNCOVÁ TVÁRNICE

� Optimální izolace věnce

� Snadná a rychlá montáž

� Jednoduché 

ztracené bednění

� Nízká objemová hmotnost

� Snadná opracovatelnost

� Výborná požární odolnost

� Podklad pro povrchové 

úpravy shodný se zdivem

� Ekologická nezávadnost
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pórobeton 
tř. 

P4-500

rozměry
š x v x d

mm

výpočtová 
hmotnost

kg/m2

výpočtová 
hmotnost

kg/mb

součinitel 
tepelné

vodivosti 
λ

W/mK

tepelný 
odpor 

R

m2K/W

prostup 
tepla 

U

W/m2K

difuze 
μ

P4-500 75 x 249 x 599 49 12,25 0,15 0,50 - 9,0

Izolace 50 x 249 x 599 9 2,25 0,04 1,25 - 2,5

Věncová tvárnice 125 x 249 x 599 58 14,50 - 1,75 0,52 -

Technické vlastnosti - věncová tvárnice



VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 
 
 

Příloha č.4-Fotografie a vizualizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                        Jakub Zemánek 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Arch. Petr Hurník  

 

Ostrava 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 – Zámostí- současný pohled z ostravské radnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 – Zámostí-minulost 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3 Současné panorama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4 Vizualizace-navrhovaný stav 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5 Vizualizace-3D model navrhovaného stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6 Vizualizace-perspektiva 


