
REKONSTRUKCE 
BORSKÁ PLZEŇ
Etapa II / chodníky

Reference

Stavba:

Plzeň most Borská (CZ)

Investor: 

Město Plzeň, ČD a.s.

Realizační fi rmy:

Efi san, Asei, Bögl a Krýsl, Inkasta (CZ)

Rozsah prací:

500 m2  žulová dlažba

200 m2  PU hydroizolace

Rok realizace:

2007

Aplikovaný systém:

Žulová dlažba - PCI Flexfug (spárovací 

hmota) 

Conideck (PU pochůzí hydroizolace)



Popis projektu:
Jedná se o chodníky na mostě Borská přes hlavní koridor ČD Plzeň – Cheb. Pro konstrukční vrstvu pochůzné části 
mostní konstrukce byly po předchozí dohodě použity technologie od BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.. Vlastní 
rekonstrukce mostu probíhala po etapách, během kterých se již osvědčilo používání materiálů společnosti BASF Stavební 
hmoty Česká republika s.r.o.. Kryt chodníků byl navržen v kombinaci původní žulové dlažby se spárováním materiálem PCI 
Flexfug a systému Conideck (PU pochůzí hydroizolace).

Zadání:
• Kompletní rekonstrukce chodníků
• Odolnost vůči zatížení lehkou dopravou
• Odolnost proti teplotním rozdílům (cykly rozmrazování)
• Bezproblémové řešení detailů (římsy a napojení)
• Protiskluzová úprava povrchu
• Neobvyklé požadavky na RAL systému Conideck 

Řešení: 
Systém Conideck v kombinaci se spárováním žulové dlažby 
spárovací hmotou PCI Flexfug.
Systém Conideck je speciální systém s variační skladbou 
materiálu od jednovrstvého až po vícevrstvé a umožňuje 
různé použití dle druhu a typu zatížení. 

Systémová skladba:
Podklad: Nový spádový beton.
Krycí vrstva: Původní žulová dlažba uložena do betonové-
ho lože se zaspárováním spárovací hmotou PCI Flexfug.
Systém Conideck 2264: Jednovrstvý přímo pojížděný 
systém určený primárně pro parkovací domy se schopností 
překlenutí dynamických trhlin s ručně aplikovanou pružnou 
vodotěsnou membránou / obrusnou vrstvou. Uzavírací vrst-
vu odolnou vůči UV záření a vnějším vlivům  tvoří uzavírací 
nátěr CONIPUR TC 458.

Výhody použití spárovací hmoty PCI Flexfug:
• Nepropouští vodu a je mrazuvzdorný, univerzální pro vnitř-

ní i venkovní použití, na stěny i podlahy
• Je pružná, vyrovnává teplotní změny
• Při vytvrzování nevznikají trhliny, spára nepraská a nevyla-

muje se
• Snadno se zpracovává, rychle se omývá a je již po 2 hod. 

pochůzná
• Je tažná, tedy i snadno zpracovatelná, s úředním atestem

Výhody použití hydroizol. systému Conideck:
• kombinace polyuretanové membrány plnící zároveň funkci  

obrusné vrstvy ulehčuje aplikaci
• ručně aplikovaná vysoce pružná membrána
• monolitická, bez přesahů, spojů a svárů
• vynikající otěruvzdornost, protiskluznost
• odolný vůči UV záření a vnějšímu prostředí (s uzavíracím 

nátěrem CONIPUR TC 458)
• atraktivní vzhled, snadná čistitelnost a údržba

Spokojenost zákazníka   
Veškeré práce proběhly dle plánovaného harmonogramu. 
Oba systémy po roce provozu nevykazují žádné poruchy 
nebo závady a bezpečně a bezproblémově plní svoji funkci 
i přes různorodost zatížení. Estetické řešení stavby výrazně 
oživilo kontrukci mostu a podpořilo jeho vnímání občany 
města Plzně. Těmito systémy se podařilo vytvořit nenásilné 
spojení historické části dlažby s prvky moderní technologie 
Conideck  a dokonale zajistit dlouhodobou funkci stavby a 
její bezpečnost pro všechny uživatele.

Další informace Vám poskytneme
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111, Fax: +420 469 607 112
www.basf-sh.cz

V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká 
republika je možné nalézt opravdu široké spektrum pro-
duktů mj. fasádní zateplovací systémy, lepidla a spárovací 
hmoty na obklady a dlažby, penetrace, izolace, malty, 
omítky a štuky, systémy sanací a izolací, vnitřní nátěry 
a kreativní techniky, antikorozní nátěry, tmely, přísady 
do betonu a další. Mezi jejich odběratele patří široká 
škála stavebních a realizačních firem, řemeslníků a přes 
rozsáhlou odbornou obchodní síť se široká paleta těchto 
výrobků dostává i k  maloodběratelům.


