
 
 

 

 

 

 

                                          

Nízkoenergetický stavební systém 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výstavba 64 b.j. – Jižní Morava 
RD ANDY - Ostrava-Třebovice 
RD ANDY - Ostrava-Vítkovice 

  RD GLORIA - Černá Hora 
  Individuální RD -  Horoměřice (okres Praha-západ) 
  RD ANDY - Kralupy nad Vltavou 

RD HANSY s garáží - okres Čáslav 
Individuální RD - Praha 4 
RD ANDY - Mochov 
RD ANDY s garáží - Slapy 
RD ANDY s garáží - Vizovice 
RD CESNA - Liberec 
RD ANDY - Buštěhradě (okres Kladno) 
RD ANDY Brno - Bosonohy 
Administrativní budova - Nové Město nad Metují 
Individuální RD v Praze 5 s vnitřním bazénem, dvojgaráží 
RD ANDY s garáží - Vrané Nad Vltavou 
RD KATYN Kněževes 2x 
RD ANDY Kněževes 
RD Náchod  
Výstavba 45RD 2M Velké Přílepy 
ŘRD New Rose – Irsko 
35 bazénů Barcelona - Španělsko 
 
Výše uvedené stavby tvoří pouze vybranou část, výstavby stavebního systému ISOBAU, která není  
tvořena dodávkami obchodním partnerům a individuálním stavebníkům. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charakteristika a oblasti použití 
ISOBAU

®
  je stavební systém ztraceného bednění ze styroporové tvrdé pěny. Jako vysoce hodnotný stavební 

prvek je aplikován ve všech oblastech staveb, ve kterých záleží na tepelné izolaci a co možná největší úspoře 
energie (obytné budovy, rodinné domy, bazény, haly, provozovny, sklady a výrobní haly) atd.. S tímto stavebním 
systémem lze stavět tak jak je nutné již dnes a hlavně v budoucnu na základě nadprůměrně stoupajících nákladů 
na energii a v neposlední řadě z důvodů ochrany životního prostředí. 
 
Veškeré technické parametry byly schváleny dle ČSN a AO pro území České republiky.  
Systém ISOBAU

®
  je patentován pro území České a Slovenské republiky.  

 
Materiál 
KOPLEN 513 S. Styroporová tvrdá pěna - C1 těžce hořlavá.  
Zkušební metoda dle ČSN 73 0862. 
 
Objemová hmotnost: 
Dle ČSN EN 1602 
 

D: 25 kg.m
-3
 

  
Množství betonu: 
T8425  0,132m

3
/m

2
 

T4425  0,210m
3
/m

2
 

T4412  0,040m
3
/m

2
  

  
Hodnoty  tepelného odporu obvodových tvarovek: 
Dle ČSN 73 0212-2 
Tvarovky T8425 a T8437 
Tloušťky stěn d=0,04 + 0,08=0,12m 

Wmk=0,29% k10=0,03160 W.m
-1
.K

-1
  R=0,12/0,03160=3,80 m

2
.K.W

-1
 

  
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti a normativní požadavky dle: 
Dle ČSN 73 0532 
        Vážená neprůzvučnost R´w  

            (dB) 
Neomítnutá stěna tl. 125 mm tvarovka ISOBAU T4412   37-2=35 
Neomítnutá stěna tl. 250 mm tvarovka ISOBAU T4425   55-2=53 
  
Protipožární odolnost: 
Dle ČSN 73 0821 
 

Druh použité tvarovky Tloušťka stěny 
z prostého betonu 

1)
 

Požární odolnost (min.). 
Beton hutný skupiny B 

2)
 

Požární odolnost (min.). 
Beton lehčený skupiny A 

2)
 

T4425 170mm REI 120 REI 180 

T8425 130mm REI   90 REI 120 

T8437 255mm REI 180 REI 180 

T4412 45mm 4) 4) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky k tabulce: 
Stěny z prostého monolitického betonu (bez výztuže), bez omítky, nezatížené i zatížené, při štíhlostním poměru 

L/i80. Dimenze lze použít i pro stěny z vyztuženého betonu s krytím hlavní výztuže alespoň 20mm. 
 
Označení betonu odpovídá ČSN 73 0821 čl. 10. 
 
V případě nezatížených stěn odpovídá klasifikace požární odolnosti pouze EI – podle ČSN 73 0810. 
 
V případě obvodových stěn namáhaných požárem z vnitřní strany, odpovídá klasifikace požární odolnosti REW 
podle ČSN 73 0855. 
 
Hodnotu požární odolnosti je nutné prokázat individuálně zkouškou nebo výpočtem. 
 
 
Rozměrová a tvarová přesnost: 
dle ČSN EN 822, 3, 4 

 1mm 
  
Difúzní odpor:  
dle ČSN EN 12086 

                                             D: =56,8 
Obalové jednotky: 
 
T8425  1 paleta = 101 x 76 x 127 cm (25 cm) cca 13 kg-20kg, = 3,75 m2 stěny 
   12x1m, 4x0,5m, 4x0,25m 
Z8425  1 pytel = 50ks 
T4425  1 paleta = 101 x 76 x 127 cm (25 cm) cca 13 kg-20kg, = 3,75 m2 stěny 
   12x1m, 4x0,5m, 4x0,25m 
Z4425  1 pytel = 50ks 
T8437  1 paleta = 101 x 76 x 127 cm (25 cm) cca 13 kg-20kg, = 3,75 m2 stěny 
   12x1m, 4x0,5m, 4x0,25m 
Z8437  1 pytel = 50ks 
T4412  1 paleta = 101 x 76 x 127 cm (25 cm) cca 13 kg-20kg, = 7,5 m2 stěny 
   24x1m, 8x0,5m, 8x0,25m 
Z4412  1 pytel = 100ks 
Věncovky (25 cm)  1 paleta = 12 kusů á 1 m 
Překladovky  jednotlivě dle rozměrů v 12,5 cm rastru (25 cm) obv. dl. 1 m 
 
 
Směrné ceny včetně zpracování 
Zvyšování nízké ceny za materiál až k relativně vysokým konečným sumám závisí převážně na různých dobách 
zpracování:  

- maloformátové kameny  5,5 - 6h/m3 
- velkoformátové kameny  4 - 5 h/m3 
- lepený plynobeton GP 4  4 - 5 h/m3 
- lepený plynobeton GP 2  3 - 4 h/m3 
- ISOBAU

®
 (strojově plněný)   0,3 - 1 h/m3 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoký pracovní výkon u materiálu ISOBAU

®
  je mimo jiné také zdůvodněn také nízkou tělesnou náročností: na 

100 m2 v tabulce udaných stěn musejí být obvykle manuálně přemístěny následující zátěže:  
 

-  pórobeton     cca 30 t 
- plynobeton   cca 22 t 
- vápenopísková cihla cca 35 t 
- obyčejný kámen o šířce 25 cm 320 kg! 
- obyčejný kámen s betonem cca 3,35 t 
- tlustostěnná kámen o šířce 37 cm 720 kg! 

 
Rozhodující uspoření při zpracování, které může za jistých okolností činit až 50 % nákladů, vyplývá u  stavebního 
systému ISOBAU

®
 z již nepotřebných dodatečných prací: 

 
Zvuková izolace 
Stupeň zvukové neprůzvučnosti uvádí, o kolik decibelů (dB) je izolován zvuk pronikající stěnou. Stupeň zvukové 
neprůzvučnosti závisí v první řadě na hmotnosti stěny (6dB více nebo méně je přijímáno lidským uchem jako 
dvojitá popř. poloviční hlasitost):  
 
Hodnota k (hodnota tepelného prostupu) 
Hodnota k uvádí, kolik tepelné energie unikne stavebním dílem o velikosti 1 m2 za hodinu, jestliže rozdíl teplot 
činí 1 °C. Čím menší je hodnota k, tím lepší je tepelná izolace, tím větší je úspora energie.  
 
U údajů k hodnotě k se rozlišuje mezi ze strany stavby povolenou hodnotou, s níž se počítá a laboratorní 
hodnotou dle údajů firmy, ale i podle dimenzí watt (W/m2K) a kilokalorie (kcal/m2h grd). Hodnota, s níž se počítá, 
je hodnota, která je uznaná od DIN i ČSN a byla měřena státním ústavem pro přezkušování materiálu. Hodnota 
k u materiálu ISOBAU

®
 byla měřena na řadě zkušebních stěn ve státním ústavu pro přezkušování materiálu:  

 
Povolená je pouze hodnota k v W/m2K, avšak při srovnávání se odkazuje na rozdíly. Staré údaje o hodnotě 
k mohou být přepočítány multiplikátorem 1,163 do nových dimenzí ve wattech.  
 
Zabezpečení jakosti a kontrola 
Výroba je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9002. 
 
Požární ochrana 
Nosná část stěny z materiálu ISOBAU

®
  (betonové jádro) se skládá z nehořlavého materiálu třídy C 1. 

Styroporová tvrdá pěna typu S = nesnadno vznětlivá a disponuje samohasicí kvalitou. Použitá tvrdá pěna v této 
kvalitě se může roztavit pouze prostřednictvím cizího zdroje vznícení. Jestliže se cizí zdroj odstraní, ukončí se 
proces hoření i tavení použitého materiálu v několika vteřinách. Tento fakt byl potvrzen uskutečněním pokusů 
velkého požáru u dvoupatrového domu. Fasády z ohnivzdorné styroporové tvrdé pěny, omítnuté armovací sítí, 
neprokázaly žádné zvýšené nebezpečí požáru. 
 
Komíny 
Pokud je nutno použít komín, musí mezi stavebním dílem komínu a materiálem ISOBAU musí zůstat vzduchový 
prostor 5 cm . Doporučuje se obezdít komínové těleso příčkou tl. 12,5 cm. Je vhodné použít komín Schiedel. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rastr 
Materiál ISOBAU

®
 má na vrchní straně výstupky a na spodní straně drážky, které jsou umístěny tak, že bednící 

tvarovka může být spojena v rozměru rastru 12,5 cm v přímém směru (k plochám stěny) a v pravém úhlu (k T-
spojkám, vnitřním a vnějším rohům).Pro architekta to znamená, že všechny rozměry půdorysu musejí být 
dělitelné 12,5 cm. 
 
Řezání 
 ISOBAU

®
 se dá řezat, či tepelnou pilkou po označených dělících drážkách na čtvrtky nebo osminy. 

 
Pracovní sled - ZÁKLADY 
Rozhodující pro rychlý postup stavby, rovné stropy a rovné stěny je přesné provedení základů. 
 
Plnění betonem 
Stěny ISOBAU

®
 jsou skládány do výše 1m a plněny čerpadlem na beton. Dlouholetá zkušenost s bednícími prvky 

z tvrdé pěny přispěla k takovému perfektnímu výkonu v detailech: tvarování bylo propočítáno, takže nevznikají 
žádné vrubové účinky a žádná slabá místa. Výstředná stěna zabraňuje, že se stěny při vyplnění tlačí dole od 
sebe. 
 
Další postup: bednící prvky se zasunou do sebe do výšky 1m. Mělo by se dbát na to, aby byly stěny 
v každé řadě přesazeny o 12,5 cm. Při betonáži použijeme pomůcku ,, na ochranu zámků ,, tím ušetříme 
čas čištěním zámků a následným pokračováním. 
  
Nyní se upevní na všechny stěny z ISOBAU

®
 v odstupech 2 - 3 m stabilizační vzpěry: stabilizační vzpěry se 3 - 4 

kotevními spirálami z ISOBAU
®
 se našroubují na bednící prvky a dole na podlaze přibíjí pevně dvěma ocelovými 

hřebíky. Jestliže se použijí stabilizační vzpěry „B“, může se tam hned položit lávka pro příští plnění. Stabilizační 
vzpěry mohou být vypůjčeny za poplatek od poradce pro materiál ISOBAU

®
. 

 
Nyní je zařazen beton: jakost C 20/25, zrnitost maxim. 0 - 16 mm, také 0 - 8 mm, normální konzistence S 3, míra 
rozprostření 40 - 45 cm, za žádných okolností tekutý. 
 
Dále následuje čerpadlo betonu. Doporučujeme šnekové regulovatelné čerpadlo betonu se 100 mm koncovou 
hadicí a se 100 mm spojkou, na kterou je připojeno zarážecí hrdlo z ISOBAU rovněž s  0 - 8 prvk. betonu se dá 
plnit také bez zarážecího hrdla, ale koncová hadice musí být zredukována na 65 mm. 
 
Na počátku plnění se vždy stabilizuje roh stěny, T-spojení nebo jiný lom stěny.  
 
Upěchování betonu 
V praxi se ukázalo, že při plnění betonu čerpadlem vzniká působením rychlosti pádu, výškou pádu, vlastní 
hmotností, ale i dobrou schopností skluzu betonu S 3 v kvalitě C20/ 25 a zrnitosti 8 popř. 16 mm vlastní 
upěchování bez dodatečných opatření, pouze propichováním. 
 
Vyrovnávání 
S minimálně 2 m dlouhou vodováhou se ihned po vyplnění projde metr po metru každé stěny. Drobné 
korektury se dají provést jednoduše přestavěním stabilizačních vzpěr, či poklepáním na lať gumovou 
paličkou. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maloformátové trubky 
Řezání materiálu ISOBAU

®
 tepelným nožem se dá přesně nastavit díky jeho řezací špičce na požadovanou 

drážku trubky. Rychlostí cca 30 sec/m (u menších příčných řezů) se dá potom na milimetr přesně vyříznout 
z tvrdé pěny příčný řez. ideálním případě se vedení teplé vody zasune bez dodatečné tepelné izolace do drážky, 
otevřená přední strana se vyplní izolační pěnou - a je hotová perfektní izolace trubky. 
 
Velkoformátové trubky 
Odpadní trubky s průměrem více jak 45 mm by měly být zavedeny těsně před plněním do dutiny: odpadní trubky 
vložené do betonu jsou současně zvukově izolovány, odpadají tedy dodatečná zvukově izolační opatření. Díky 
uzavřené plášťové izolaci leží trubky mimo zónu promrzání. Ze statických důvodů může být příčný řez betonem 
proveden pouze svisle a také jen tam, kde to dovoluje statika. 
 
Další varianta jsou instalační šachty, či frézování, které se v podmínkách ČR osvědčily a jsou výhodnější při 
následných opravách. Taktéž větší trubky se do konstrukce dají dodatečně zafrézovat. 
 
Překlad 
Překlad je zpravidla u stavby nejcitlivějším místem pro tepelné mosty. Velmi často je tepelná izolace tak špatná, 
že odsud uniká nejen teplo, ale za nepříznivých teplotních poměrů v zimě se může dokonce tvořit na vnitřní 
povrchové ploše kondenzovaná voda. Toto se vyskytuje především tam, kde jsou použity hotové překlady od 
prodejců bez dodatečné izolace, neboť tam musí být ze statických důvodů použit materiál s hustou strukturou, 
který vykazuje výrazně nevýhodnější hodnoty tepelné izolace. 
 
Zpracování: Při ukládání vlevo a vpravo vždy o 12,5 cm se vždy konce vyříznou, aby v úložné oblasti nebyl 
přerušen příčný řez betonem. Uložit překladový kámen, otvory stěny ocelového plechu prostrčit dle statiky dvě 
výztuhová železa - hotovo. To se shoduje s 90 % překladů vyskytujících se na stavbě. Při vyztužení překladů se 
musí pracovat podle statických propočtů. 
 
Napojení zdiva 
Napojení vnitřních zděných stěn do vnějších stěn z materiálu ISOBAU

®
 je v místnosti bezproblémové, protože 

vnější stěny z materiálu ISOBAU
®
 podléhají na základě své plášťové izolace a zděné vnitřní stěny na základě 

nízkých rozdílů teploty jen minimální tepelné roztažnosti. 
 
Dveřní tvarovka 
Dutý prostor mezi dveřním rámem  + materiálem ISOBAU se jednoduše vyplní montážní pěnou - hotovo.  
 
Okenní tvarovka 
12,5 cm rastr z materiálu ISOBAU

®
 odpovídá rozměru rastru, takže okenní otvory z mat.  

ISOBAU
®
 odpovídají cenově dostupným normovaným velikostem oken všech velkých továren na výrobu oken. 

 
Vestavba: Ve styroporu vyřezat po obvodu drážku na profil okna do hloubky 20 mm, okno postavit do otvoru - 
zaaretovat klíny a vyrovnat - extra dlouhými hmoždinkami upevnit okenní páskovou ocel v betonovém jádru - 
meziprostor vystříkat montážní pěnou (PU)  tl. 30 mm na plný profil okna a dveří, pod parapetem je nutno zapěnit 
celý parapet. Doporučujeme vnitřní parapety plastové. 
 
Také zde je předností plášťová izolace z materiálu ISOBAU

®.
 V případě, že není provedena izolace, stává se 

ostění tepelným mostem. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věncová tvarovka 
Tvarovka věncovky z materiálu ISOBAU

® 
se nasadí na poslední řadu materiálu ISOBAU

®
 a vyplní se až k stropní 

drážce - hotovo. Tvarovka věncovky má zesilovací žebra a je z extra tvrdého materiálu, takže se stěny nemohou 
ohnout ven. Přesto by měl být beton přímo na stěně upěchován pouze propichováním, armování je prováděno 
2*R12 v rozích ohýbané. 
 
Nenosné vnitřní stěny 
Materiál ISOBAU

®
 o šířce 12,5 cm se doporučuje pro nenosné vnitřní stěny. Akceptovatelného zvukového 

utěsnění se však dá dosáhnout pouze tehdy, jestliže se obě stěny obloží sádrokartónovými deskami. Toto je 
nutné na mezibytové dělící příčky. 
 
Půlkruhové otvory 

- podepřít půlkruhový otvor 
-  vyříznout půlkruhový oblouk 
-  vložit pruh z plechu nebo tvrdého vlákna 
-  půlkruhový oblouk zase zasunout 
-  kompletní bednění půlkruhového oblouku je hotovo 

 
Horizontální izolace 
Stěna sklepa se vyplní betonem nepropustným pro vodu. Izolaci lze provést PVC folií FATRAFOL, či izolačním 
nástřikem. V žádném případě ne izolace na bázi asfaltů. Tyto pouze na stěrkovou hmotu. 
 
Vertikální izolace 
Pro vertikální izolaci vnější stěny sklepa proti tlakové a vzlínající vodě se doporučujeme izolace FATRAFOL, či 
jiné PVC prostředky 
 
Izolaci je nutno ochránit proti mechanickému poškození geotextilií. 
 
Vnější omítky 
Vnější omítky jsou kvůli zadržování tepla vystaveny obzvláštnímu zatížení, které by nemělo být zesíleno ještě 
smrštěním a roztažením vespod ležící tvrdé pěny. Zde se ukazuje další přednost vyzrálého tvarování z materiálu 
ISOBAU

®
: 

 
-  Obložení je spojeno přes rovnoměrně rozdělené stěny s betonovým jádrem.  
-  Podélným a rozhodujícím příčným zazubením vzniká souvislý izolační koberec bez možnosti  

částečného roztažení a smrštění.  
 

Vnější omítky na materiálu ISOBAU
®
 jsou proto vystaveny podstatně nižšímu zatížení než původní vnější izolace 

velkoformátovými deskami z tvrdé pěny. Jako vyzkoušený a již 30 let osvědčený typ omítky se doporučuje tenká 
omítka, která je vyztužena armovací sítí a zušlechtěna syntetickou hmotou. Tato omítka je nabízena řadou 
výrobců šlechtěných omítek.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracování:  

- Působením UV záření se povrchová plocha z tvrdé pěny rozmělňuje na prach a musí být tedy tohoto 
prachu zbavena. K tomu musí být plocha zdrsněna a také ještě vyhlazena. Vše by mělo být odmeteno 
nejlépe ocelovým koštětem. Plochu nakonec očistit od zbylých částí. Proto je nutno postupovat dle 
techologických postupů jednotlivch výrobců, včetně možnosti fixačního nátěru a pokynů pro  skladování a 
zpracování systému ISOBAU

®
. 

- Základní omítku rozetřít 8 - 10 mm ozubenou stěrkou.  
- Rozprostřít skelnou armovací síť ( na stycích a vnějších rozích nechat 10 cm přesahovat), zatlačit, 

a ozubeným stěrkováním rozetřít maltu tak hladce, aby síť ležela v základní omítce a aby již neodstávala 
žádná vlákna. Síť musí být překládána min. 5 cm ve všech spojích. 

- Nejdříve za několik dní (na mm tloušťky omítky jeden den schnutí) rozvinout základ vrstvy v barvě krycí 
omítky.  

- Potom následuje poslední nosná vrstva s krycí omítkou, která je nabízena v nejrůznějších zrnech, barvách. 
- Povrchová plocha může být potom obroušena, přejeta strukturovaným válečkem nebo jinak ošetřena. Na 

žádném místě nesmí být vidět žádné skelné vlákno, protože jinak by mohla knotovým účinkem proniknout 
voda nebo by to mohlo vést k poškození v době mrazu.  
 

Vnitřní omítky 
Materiál ISOBAU

® 
se na vnitřní straně omítne tradiční přilnavou omítkou např. ze sádry  nebo sádrovou omítkou 

ze stroje poté, co byla povrchová plocha zdrsněna obyčejným koštětem a následně očištěna od prachu a zbylých 
částí.  Spojením dosáhneme optima: přilnavost je tak intenzívní, že by se při odstraňování omítky tvrdá pěna 
vytrhla. Minimální tloušťka omítky musí činit 12 mm. Vložení skelné armovací sítě ze strany místnosti je nutné, 
díky roztažení a smrštění díky teplotním rozdílům. Tento způsob omítky se osvědčil již přes 25 let u bednících 
prvků z tvrdé pěny a 35 let u vnitřní izolace z tvrdé pěny. Vápennocementové omítky se kvůli jejím větším 
nákladům při zpracování doporučují méně, přesto se však nanášejí rovněž na materiál ISOBAU

®
 a na tradiční 

zdivo. U těchto omítek se však musí průběh tuhnutí zpomalovat zvlhčováním, protože by se jinak mohly na 
teplém podkladu “propálit„ a vytvořily by se trhliny. Doporučujeme stěrkové tmely a omítky např.  Z 301 super, či 
jiné.  
 
Sádrokartónové desky 
Sádrokartónové desky lze připevnit tradičním způsobem, vč.lepení  přičemž je nutné dbát na to, aby styroporová 
plocha byla rovněž důkladně zdrsněna koštětem a následně očištěna od prachu a zbylých částí.  
 
Použití sádrokartónových desek má významné přednosti:  

- Zvuková izolace: omítka nanesená přímo na Styropor způsobí příčné vedení zvuku v materiálu Styropor (ne 
se sítí). Toto je obzvláště nevýhodné a je nutné se tomu vyvarovat, jestliže se jedná o stěny oddělující 
domy a stěny mezi místnostmi různého využití (např. ložnice vedle umývárny atd. ). Zde se osvědčily lépe 
nasazené 12,5 mm silné sádrokartónové desky.  

- Vnější a vnitřní rohy: “mnohorohost„ - často vyráběná z materiálu ISOBAU si žádá vnitřní výstavbu právě ze 
sádrokartónových desek, protože se tím dají zhotovit vnitřní a vnější rohy, které jsou jednodušší, lepší, na 
milimetr přesné a rovné jako šňůra, obzvláště také u 135° rohů. další alternativou je lepení sádrkartonových 
desek přímo lepidlem na zdivo, anebo na terče Z301 Super. 

-  U vnitřních stěn se nabízí použití sádrokartónových hrázděných stěn, protože tyto stěny vykazují nejen 
významné přednosti při zvukové izolaci, ale ještě k tomu jsou lehce a cenově dostupně zhotovitelné a hodí 
se ideálně pro mnohoúhelnost. Jestliže se k tomu člověk rozhodne, tak se nabízí zhotovit obložení zbylých 
stěn z důvodů racionálního pracovního postupu rovněž ze sádrokartónu.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obklady stěn 
Obkladačky a jiné obklady stěn ve tvaru desky mohou být nalepeny stavebním lepidlem neobsahujícím 
rozpouštědlo přímo na materiál ISOBAU

®
. Také zde by měla být plocha - jako u vnější omítky - zdrsněna. 

Materiál ISOBAU
®
 je díky svým plánovitě rovným plochám ideálně vhodný pro tento tenkovrstvý způsob 

pokládání. Je možno pod obklady použít vrstvu Z301 se sítí. 
 
Možnosti namáhání 
Lehké namáhání:  
Ideální jsou tzv. háky ve tvaru X, protože je zde veden hřebík a při zatížení se neulomí. Do 5 kg se používají 
jednohřebíkové X - háky, do 10 kg dvouhřebíkové a do 20 kg tříhřebíkové X - háky.  
 
U sádrokartónových desek o tloušťce 12,5 mm jsou povoleny tzv. “duté stěnové hmoždinky„ až do 30 kg.  
 
Středně velké namáhání:  
Větší obrazy, lehčí stěnové police a menší stěnové skříně do cca 80 kg se ukotvují obvyklými hmoždinkami 
(Fischer S- R, Upat UR, Tox č. 47001) do betonového jádra, další možností je použití chemické malty (Fischer, 
Upat ...). 
 
Velké namáhání:  
Umývadla větších rozměrů, sedací klozet, velké závěsné skříně atd. až do schopnosti zatížení stěny se zpevňují 
buď ocelovými hmoždinkami nebo předem vloženými stavebními šrouby, přičemž je na místě tvrdé pěny 
vytvořena drážka o poloměru 5 cm a otvor je zacementován. Jestliže u tradičních materiálu končila výtažná 
schopnost u 5 kN (500kp), materiál ISOBAU můžeme namáhat až do 100 kN (10 t).  
 
Střecha z materiálu ISOBAU

®
 šetřící energii 

Lehký střešní systém šetřící náklady a energii. 
postup: 
- Položit difuzní folii (např. Bramac) na krokve s osovou vzdáleností 0,9m 
- Střešní izolační desku připevnit hřebíky a položit tašky  
 
výhody:  
- Není nutné žádné laťování. 
- Hodnota k = 0, 22 (W/m2K) kompl. = průměrně 16 cm silná izolační vrstva  
- Hodnotu k = 0, 12 (W/m2K) při dodatečné izolaci mezi krovy z materiálu ISOBAU umožní domy s nulovou  

energií. 
- Uzavřený izolační plášť zabrání tepelným mostům. 
- Díky vnější izolaci jsou střešní trámy chráněny před vedrem, chladnem a vlhkostí. 
- Při nadezdívce dodatečný zisk místností systémem izolace krovů. 
 
Technické údaje 
hodnota k:                    0, 22 (W/m2K), s izolací mezi krovy 0, 12 
vzdálenost krokví:        maximálně 100cm 
sklon:                            minimální sklon střechy 22° 
hmotnost:     cca 2 kg na desku = 3, 3 kg na m2 
spotřeba:    1 deska = 0, 61m2 pokryté plochy 
1 m2 pokryté plochy  = 1, 64 desek 
materiál:               styroporová tvrdá pěna nesnadno vznětlivá 
zvuková izolace:   při zatlučené střešní izolační desce z materiálu ISOBAU a pokrytí betonovými  

taškami  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracování, bez izolace mezi krovy 
Toto provedení přichází v úvahu, jestliže mají trámy zůstat vidět nebo má být izolace mezi krovy uložena později. 
Po stránce stavebně právní stačí toto provedení, protože střešní izolační deska z materiálu ISOBAU

®
 má již bez 

dalšího izolování hodnotu: k = 0, 22 W/m2K, která jak známo je předepsána dle nového  
ustanovení pro tepelnou izolaci. 
 
Jestliže mají trámy zůstat ve viditelné oblasti, tak se tyto trámy objednají již hotově ohoblované. Impregnace není 
nutná, protože trámy leží ve vnitřním prostoru a jsou chráněny střešní izol. deskou z mat.  
ISOBAU

®
 od jakýchkoliv povětrnostních problémů. 

 
Tenká PE-stavební fólie se pevně přibije. Tato fólie nabízí dodatečnou ochranu proti pronikající vodě při chybách 
při zpracování a představuje ještě dodatečnou vzduchotěsnost. Nyní se na patě přibije okapová fošna, která se 
pro jednoduchost skládá z hranolu 10 x 10 cm, 6 x 6 cm a střešní latě, všechno se naimpregnuje. Potom se 
přibije naimpregnovaná střešní lať jako pata pro malé střešní izolační desky v odstupu 24 cm. Nakonec se přibije 
malá střešní izolační deska, která se používá jen jako první řada.  
 
Protože je přední hrana střešní izolační desky vyšší jako ta zadní, chrání se jako závěsná hrana pro tašku 
a nesmí být při pocházení poškozena. U střech s více jak 30 ° sklonem vyvstává nebezpečí uklouznutí.  
 
Když se dojde na hřeben, přibije se na každé špičce krovu hřebenový držák latí. Potom se uřízne poslední střešní 
izolační deska: mohla by tam být prakticky podle rozměrů uříznuta a přízpůsobena tak, že by poslední tašku více 
nebo méně překrývala. Smysluplnější však je, když se ideální rozměr stanoví předem a potom se přesně délka 
krovů nadimenzuje. Šikmý řez činí při 38° sklonu střechy 7 cm. Jestli má taška ideálně krýt, tak by byl ideální 
rozměr poslední střešní izolační desky nahoře 31, 5 cm, dole o 7 cm menší. 
 
Nepřesnosti při zpracování jsou pak velmi patrné na pokryté ploše. Proto by měl být vždy po každé třetí řadě 
střešních izolačních desek napnut provaz. 
 
Po montáži střešního okapu a okapového plechu se pokryje plocha. Po poslední řadě se potom ohne hřebenový 
držák latí přesně do středu, otočí se na výšku, provazem se vyrovná a napění. Potom se přišroubuje hřebenová 
lať a na ni se přišroubuje zase hřebenovka. 
 
S izolací mezi krovy 
Izolace mezi krovy je nutná vždy tam, kde se má z domu s nízkou spotřebou energie stát “dům s nulovou 
spotřebou energie. 
 
Zpracování probíhá stejně jako výše popsané. 
Do posledních 50 cm se vloží minerální vlákno a tím se hned pěnové částečky utěsní. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Vzduchotěsnost 
Rozhodující pro funkci izolace je pečlivé zhotovení vzduchotěsnosti. Zde musí být již při pokládání střešní izolační 
desky dbáno na to, aby byly desky stlačeny beze spár a pevně. Jediná milimetrová spára mezi střešními 
izolačními deskami by redukovala izolační účinek o 45 %. Proto zde má obzvláštní význam také fólie: na 
všech napojeních musí být pečlivě utěsněna silikonem. Standardní tepelné mosty, které významně poškozují 
izolační účinek, jsou stále stejné: připojení na střešní okno, na navazující zeď a v oblasti hřebenové špice. 
Všechny generace znalců žijí z toho, že jsou pověřeni zjistit, proč není v půdních bytech v zimě teplo. V 98 % 
všech případů to nezáleží na topení, ale na tepelných mostech střešní izolace. Vhodná a ideální je při odborném 
zpracování drážková izolace se svojí ochranou kolem dokola.Zde nevzniknou vůbec žádné tepelné mosty. 
Naopak izolace jen mezi krovy: nejen napojení ke každému dřevěnému trámu představuje nebezpečí tepelných 
mostů, ale i každý dřevěný trám sám o sobě je již na základě své vysoké tepelné vodivosti tepelným mostem. 
 
Stropní systém  z materiálu ISOBAU

®
  

Lehký stropní systém šetřící energii. 
- Hmotnost:  tvarovka váží cca 1, 2 kg/ks, stropní nosník jen 7,8 kg/bm 
-  V místnosti váží samonosná stropní konstrukce okolo 25 kg/m2. 
- Délky nosníků v rastru á 0,125 m. 
- Nejvyšší tepelná izolace: hodnota k již bez plovoucí mazaniny 0, 27 (W/m2K). 
- Všechny rozměry stropů až do 6 bm jsou k dodání přímo ze skladu. Ostatní dle individuální  

objednávky. 
 
1)  Polystyrenová tvarovka se zatížením na mezi pevnosti cca 545 kg v sestaveném stavu. 
2)  Na tomto místě se mohou před betonováním nasunout hmoždinky, aby se potom např. zavěsil podhled, či  

těžší lustr. 
3)  Nosník z trigonové trámové výztuže. 
4)  Šachta pro vložení dodatečné výztuže pro největší zatížení a největší rozpětí. 
 
Základní údaje 
Typ stropu: trámový strop z trigonových profilů se staticky ne spolu působícími stropními vložkami   a betonem. 
Tvarovka: ze styroporové tvrdé pěny, nesnadno vznětlivá. Zatížení na mezi pevnosti jednotlivé tvarovky činí 
minim. 3, 3 on ( = 330 kg) a v sestaveném stavu minim. 5, 5 on ( = 550 kg). I přes vysokou zatížitelnost platí pro 
podobné vložky všeobecně, že se po nich nemá chodit a po stropě se dá chodit po lávkách popř. při nasunutém 
zajištění proti překlopení přes stropní nosník. 
Beton: C 20/C 25, velikost zrna 0 - 8(16) mm, spotřeba betonu cca 100 l/m2. 
Hmotnost: stropní nosník 7,5 kg/bm, tvarovka v délce 50 cm = 1,250 kg/ks. 
Tepelná izolace:  hodnota k bez plovoucí mazaniny = 0, 27 (W/m2K) 
 
Pracovní postup 
1. Lehké nosníky z trigonové výztuže se položí v rozestupu 0,75 bm. Uložení nosníku na betonovém jádru nosné 
stěny by mělo dosáhnout cca ½  betonového jádra. 
2. Zavěšení tvarovek: první tvarovku položíme na kámen věncovky a z druhé strany na nosník. Nosník leží šikmo 
a drží jen první tvarovku. Potom sestavíme celou řadu tvarovek a přisuneme nosník - hotovo. Je nutné dbát na to, 
aby se všechny tvarovky zasunuly dobře do nosníku, aby později při betonování nemohla žádná tvarovka 
sklouznout. 
Tvarovky mají délku 50 cm, takže zbytek musí být uřezán. Jestliže se používají jen 50 cm dlouhé tvarovky, tak se 
použije uříznutý kus předcházející řady zase na začátku další. Tak se pokládají tvarovky automaticky v nutné 
vazbě. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O něco těžší je to u poslední řady tvarovek: poslední stropní nosník zvednout na jedné straně do výšky, něčím 
podložit, (např. hranolem) a nyní vsunout tvarovky do stropního nosníku. Nosník spustit - hotovo. Po uložení 
nosníků položíme po celém půdorysu kari sítě R8 oka 100x100mm s přeložením cca 100mm, které zafixujeme 
vázacím drátem k nosníkům.  
4. Před betonáží je vhodné strop zajistit podepřením a to v délce cca každé 2bm. Doporučujeme nastavitelné 
stojky se šroubovacími hlavicemi a trámky. Tyto před betonáží nastavíme tak, abychom dostali strop do 
předepjatého stavu, který po zabetonování „povolíme“ do roviny. Nezapomeneme na zajištění tvarovek v první 
řadě, které jsou souběžné s nosníky a jsou opřené o věncovou tvarovku. 
5. Betonování: následuje dodání betonu C 20/25 0 - 0, 8 mm, konzistence S3. Betonem se vyplní všechny okraje 
stropu a uložení stropních nosníků u vnitřních stěn. Pozor, ať se stropní nosníky neodsunou! Potom se plocha 
vyplní betonem C 20/25, 0 - 8 (16) mm, hodnota rozlití 60 - 80 cm. Důležité je, aby byl beton zpracován tak 
tekutý, aby pronikl pod nosník a také pod přírubu horního pásu. Tam by měl vytéct ven z umístěných otvorů. 
 
Dbejte: Stropní nosníky mají lehký ohyb nahoru s okolo 1, 5 cm / 5 m. Vrchní strana se pozná užší šíře. 
 Po zatížení betonem klesnou stropní nosníky do roviny. 
 
Rozpětí nad 4, 50 m: 
Stropní nosníky se musejí dodatečně zajistit proti překlopení. Tato ochrana nastane nasazením tzv. pojistky proti 
překlopení z mater. ISOBAU ve středu stropního nosníku. Tyto pojistky proti překlopení se po zabetonování zase 
vytáhnou a použijí se pro další strop. Každý stropní nosník se spojí s pojistkou proti překlopení. 
 
Rozpětí nad 5, 50 m: 
Jsou nutné dvě řady pojistek proti překlopení, to zn. 2 kusy na stropní nosník.  
 
Rozpětí nad 6: 
Jako předtím, avšak 3 pojistky proti překlopení a dvě vzpěry. 
 
Povolená rozpětí 
Strop z materiálu ISOBAU

®
 je ideální tehdy, když nosníky mohou být pokládány bez přídavných želez, to zn. až 

do délky nosníku 5, 49 m = světlá vzdálenost stěn 5, 25 m. U delších nosníků by se mělo přezkoušet, jestli může 
být nasazen tzv.“průběžný účinek„. Jen v případě nouze, když to nejde jinak, mělo by se sáhnout k pomocnému 
prostředku přídavku ze stavební oceli. 
 
Na větší rozměry lze vyrobit ocelové nosníky “na zakázku„ dle statického výpočtu. 
 
Tabulkové sestavení 
Jestliže se v bytové výstavbě stanoví obvykle požadované užitečné zatížení “p„ = 1, 5 kN, tak se může použít 
strop bez dodatečné výztuže až do rozpětí 5, 50 cm, s přídavky 2 x 22 mm prům. = 7, 18 m. Při zvýšeném 
užitečném zatížení (pojížděné podzemní garáže atd.) např. 5 kN je rozpětí nosníků 4, 23 m bez přídavné výztuže. 
 
Pole o šířce 6 m profituje takto od svého sousedního pole a nevyžaduje žádné přídavky ze stavební oceli ve 
spodním pásu. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém schodů z materiálu ISOBAU

®
  

-  Jednoduché zpracování: plechové stupně zaříznout do bednících prvků a výplňovým betonem určeným pro  
stěnu zalít potom naplnit - hotovo. 

-  Kulaté a arkýřové schodiště je možné zhotovit nejjednodušším způsobem. 
-  Originální architektura bez podstatného zvýšení ceny. 
-  I v hrubé stavbě je již možné po nich ihned chodit. 
-  Spodní strana schodů ihned vhodná pro lakování. 
-  Nejvyšší zvuková izolace díky masívním, těžkým stupňům. 
-  Možné jsou otevřené a zavřené stupně. 
-  Ohnivzdorné. 
 
Údaje program 
-  rovný stupeň 
-  podestová kolejnice 
-  plechy pro stání 
-  točitý stupeň A vlevo 
-  točitý stupeň A vpravo 
-  točitý stupeň B vlevo 
-  točitý stupeň B vpravo 
 
Pracovní postup 
- Zjistit výšku patra od vrchní hrany hotové podlahy až k vrchní hraně hotové podlahy dalšího patra = zde např.  

275 cm sklepní patro. 
- Rozdělit výšku patra požadovanou výškou stupňů (nemělo by být překročeno 19 cm). Zde např.:275 : 19 =  

14, 47 = 15 stupňů. 
-  Výšku patra vydělit pouze počtem schodů, dostaneme jen výšku schodu = zde 275 : 15 = 18, 0 cm. 
-  Na jednom místě na stěně namalovat kótovací řetězec, tak jak je zobrazeno. 
-  Nyní při skládání bednících prvků dohromady namalovat vždy další schod, porovnat s kótovacím řetězcem  

přiříznout pilkou na materiál ISOBAU a schod zasunout. 
-  Konce stupňů se zalijí stěnovým betonem. 
-  Celé stupně se zalijí betonem. 
-  Jestliže si přejeme uzavřené stupně, jednoduše zavěsíme před betonováním podstupnice - hotovo. 
-  Vždy podle toho, jestli má být další obklad spojen se schodem nebo má být na schod nalepen, zatáhne se  

beton buď hladce nebo o něco hlouběji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


