
ODOLNÉ FASÁDY
Obvodový plášť představuje největší plochu konstrukce objektu. Na obálku domu jsou kladeny 
značné nároky, neboť plní řadu funkcí. Jeho povrchová vrstva pak dává domu ochranu a tvář.
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Dlažba Thinbig Ambiente Stone Negro 
ve formátu 120 x 240 cm je žáru a mrazuvzdorná, 
odolná proti poškrábání, chemickým látkám 
a také UV záření. Dá se použít jak v interiéru, tak 
i jako fasádní obklad (ROCA)

ravděpodobně nejrozšířenější 
povrchovou úpravou domovní 
fasády je venkovní omítka. 

Převážně jde o směs 
tvořenou pojivem, plnivem, 
přísadami a vodou. Pojivy 

mohou být minerální vápno, sádra, cement, 
organické pryskyřice a disperze na bázi plastů. 

Hmotu omítky tvoří spolu s pojivy a vodou 
tzv. plniva (písky, kamenné drtě, perlitové 
hmoty aj.). Podle pojiva se omítky dělí 
na cementové, vápenocementové, vápenné, 
sádrové, vápenosádrové, modernější pastovité 
silikonové, akrylátové a silikátové. Přesnější 
speci� kace dělí omítky i podle počtu vrstev 
(jedno-, dvou- a vícevrstvé), podle funkce, 

pevnosti, úpravy povrchu (hrubé, hladké, 
jemné, stříkané, škrábané), technologie 
nanášení (ručně, strojně), podle objemové 
hmotnosti nebo i tvaru omítaných ploch 
(rovné, pro� lované). Jedním z kritérií výběru 
je i počet vrstev. Na zdivo ne zcela rovné nebo 
se spárami se nejčastěji používá vícevrstvý 
omítkový systém (postřik, jádrová omítka a tzv. 
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finální omítka). Naopak pro rovně vyzděné 
přesné zdivo s minimálními spárami se nejvíce 
aplikují tenčí jednovrstvé omítky, které v jediné 
vrstvě slučují několik dílčích vrstev.

Samočisticí fasády
Fasádní systémy často napadají plísně, mechy 
a další organické nečistoty, ulpívá na nich 
prach a vlivem vlhkosti a dešťů se na nich 
objevují fleky a mapy. Proti organickým 
nečistotám lze poměrně úspěšně bojovat 
chemickými odstraňovači, impregnací, 
fungicidními prostředky. Klasická ochrana 
fasád proti biologickému znečištění bývá 
obvykle zajišťována pomocí tradičních 
chemických látek – tzv. biocidů. Ty se 
z povrchové úpravy postupně vyplavují 
a ztrácejí tak svou účinnost. Na rozdíl 
od toho nově vyvinuté výrobky bez biocidů 
(např. Baumit) nepředstavují žádnou zátěž 
pro životní prostředí a minimalizují nároky 
na údržbu. A především zajišťují fasádě 
dlouhodobě krásný vzhled. 

Domy ve slušivém kabátě
V posledních deseti patnácti letech se domy 
velmi intenzivně zateplují. 

Což v kontextu znamená i povrchovou 
úpravu fasády. Na výsledné vlastnosti 
obvodového pláště mají vliv nejen nosné 
prvky, ale i všechny dílčí stavební komponenty 
a materiály včetně tepelné izolace a finální 
úpravy fasády. Nejčastějším způsobem tepelné 
izolace objektu je aplikace kontaktních 
systémů. Výhodou je celistvost izolační vrstvy, 
systém podstatnou měrou snižuje namáhání 
obvodové konstrukce – zejména jejich spojů, 

Patří sem paropropustnost, vodoodpudivost 
(hydrofobita), odolnost vůči povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření, snadná údržba 
či tzv. bezúdržbovost, odolnost proti biologické-
mu napadení a vůči mechanickému poškození. 
Summa summarum – vše, co by mohlo ovlivnit, 
natož zkrátit nejpožadovanější schopnost – 
dlouhou životnost! Tu kromě použitých surovin 
ovlivňuje i odborné zpracování a dodržení 
technologického postupu aplikace. Omítku 
je vždy třeba vybírat také s ohledem na kon-
strukční materiály obvodového pláště (zejména 
na savost a povrchovou strukturu). K důležitým 
ukazatelům patří rovněž stabilizace vnitřní-
ho klimatu budovy (izolace). Výrobci staviv 
nabízejí vlastní omítkové směsi pro „své“ zdivo, 
na trhu najdete i tzv. „univerzální“ omítkové 
systémy a nátěrové hmoty (Baumit, Cemix, 
Weber Terranova aj.). 

N e zby tN é v l a s tNos ti om ítek

Dům stojící v lese nedaleko belgického městečka Tilff se spodní stavbou obloženou 
lícovým zdivem a vnějším pláštěm krytým profilovanými měděnými panely

Udržovat čistou fasádu mohou napomoci nanoporézní vrstvy, tj. povrchy fasád se schopností fotokata-
lýzy, využívající k čištění světlo. Fotokatalýza funguje na principu fyzikálních a chemických procesů, 
odehrávajících se na povrchu fasády. Tyto reakce jsou iniciovány a urychlovány pomocí speciální látky 
– katalyzátoru, který využívá světelnou energii a během reakce se sám nespotřebovává. Fotokataly-
tické omítky a barvy obsahují nanočástice, umocňující vlastnosti nátěrů. Takové hmoty jsou odolnější 
proti oděru, jsou charakteristické elektrostatickým nábojem a vysokou paropropustností, mohou snižo-
vat propustnost elektromagnetického záření i čistit fasádu.

sí l a a moc fotok ata lý z y

Jednopodlažní zděný 
bungalov s nápaditými 
prvky, jehož fasádu zdobí 
probarvená strukturální 
omítka v kombinaci s bílou 

stavba

můJ dům 5 · 2019136

135_140_MD05.indd   136 12.04.19   11:36



in
ze

rc
e

eliminuje výkyvy teplot a povětrnostních vlivů. Zde je ovšem třeba řešit 
i vzájemnou „snášenlivost“ zmíněného podkladu (povrchu zdiva a izolace) 
s krycí vrstvou (omítkou). 

Fasádní obklady
Kámen, dřevo či keramika se odnepaměti využívaly také jako obkladové 
materiály. Obložené fasády moderních rodinných domů svým povětšinou 
atraktivním vzhledem často budí dojem rozmařilého luxusu. Přesto 
už (zejména obklady z přírodních surovin) patří k architektonické 
i konstrukční samozřejmosti obvodových plášťů. Obvodový plášť tím 
získává nejen na tepelněizolačních vlastnostech, životnosti a protipožární 
odolnosti, ale i další užitečné vlastnosti. Kromě toho jsou i hezké. Na výběr 
jsou dřevo, lomový a umělý kámen, beton, keramika atd. Z hlediska 
životnosti a údržby jsou velmi výhodné moderní kompozitní materiály 
– dřevoplast, cementovláknité desky, vysokotlaké lamináty, sklolamináty, 
tenkostěnné desky na bázi keramiky, kovové šablony, plast a dokonce sklo. 
Jejich výhodou je i malá hmotnost a bohaté možnosti opracování.

Nepravidelný obklad z bílých vláknocementových desek příjemně člení plochu 
fasády. Je bezúdržbový a vysoce odolný, spárořez rafinovaně navazuje na  rámy 
oken. Dřevěný obklad patří sousednímu domu

Kamenný obklad uzavřené fasády. Volbu materiálu do značné míry 
předurčovalo i horké klima s markantními rozdíly mezi dnem a nocí. Kámen 
akumuluje teplo, funguje jako tepelná izolace a stabilizuje výkyvy teplot
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funkce přizbůsobení se životu obyvatel. 

Snadná instalace na místo stávajícího termostatu  na 
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Všechny typy obkladů mají své přednosti 
i nedostatky, ovšem výběr by v žádném 
případě neměl podléhat jen vkusu. Důležitým 
ukazatelem jsou nosnost a složení stávajícího 
zdiva a další parametry. K nejsledovanějším 
kritériím patří také dlouhá životnost a tzv. 
bezúdržbovost. 

Životnost, tedy dlouhověkost
Každý z materiálů, které se v současné době 
na tzv. bezúdržbové fasády používají, má 
odlišnou garantovanou životnost. U kovových 
fasád, kde dominuje povrchově nebo žárově 
upravená ocel, hliník a slitiny zinku a titanu, 
lze spolehlivě garantovat 40 let životnosti. 
U dřevěných fasád je ovšem životnost výrazně 
ovlivněna vaším přístupem. Tedy budete-li 
od počátku počítat s tím, že materiál ochráníte 
nátěrem, nebo necháte-li dřevo přirozeně 
zestárnout, anebo ho ještě před montáží 
tepelně opracujete. Na fasády se používá široká 
škála různých druhů dřeva od dubu, modřínu 
až po exotické dřeviny. Nejdelší trvanlivost má 
jistě štípaný šindel, který vás přežije, podobně 
tomu tak bude, pokud využijete dubové dřevo. 
Naopak exotické dřevo bez údržby bude 
potřebovat generálku zhruba po 20 letech. 
Jestliže na fasádu použijete dřevoplastový 
obklad, počítejte s životností kolem 30 let. 
Obkladové panely na cementovém základě 
mají udávanou životnost 20–30 let, fasáda 
z natavených kamínků se rovněž „dožije“ 
kolem 30 let. Kompozitní materiály mohou 
vydržet až 50 let, keramika více než 50 let. 

Značný význam pro kvalitu a životnost 
obkladu má způsob instalace. U tzv. větraných 

obkladů (se zadní větranou vzduchovou 
mezerou) dochází k trvalé cirkulaci vzduchu, 
tedy k odvodu vlhkosti, čímž se prodlužuje 
životnost jak samotného materiálu obložení, 
tak dalších vrstev fasády. Zásadní význam má 
odvětrání u dřevěných obkladů, ale prospívá 
i keramice a dalším materiálům. 

Stará, dobrá, pálená
Cihla v minulosti představovala přirozený 
vzhled jakékoliv stěny. Praktickou náhražkou 
pracného a nákladného lícového zdiva je 
aplikace obkladu z lícových cihelných pásků. 
Bohatá nabídka se liší povrchovou strukturou, 
barvou a materiálem. Lícové pásky (Röben, 
Terca Klinker, Brickland aj.) se vyrábějí 

řezáním z lícových cihel a spárují pomocí 
speciálních spárovacích hmot různých odstínů. 
Kromě působivé estetické funkce mají 
i ochrannou roli a garantují i dobré tepelně-
akustické vlastnosti. 
Podle odborníka na danou problematiku 
Pavla Korouse ze společnosti Wienerberger 
lze obkladové pásky lepit přímo na obvodové 
zdivo bez zateplení (nutno však aplikovat 
jádrovou omítku nebo stěrku z lepidla), nebo 
se mohou lepit i na zateplovací systém. Dají se 
s určitými úpravami lepit prakticky na všechny 
povrchy. 

Pokud se vám líbí efekt přiznané neomítané 
cihly, pomoci si můžete i speciální šablonou 
a kreativní omítkou Cemix.

Sympatický bungalov už na první pohled 
zaujme fasádou, obloženou slušivými 
cihelnými pásky Wienerberger Terca

Střešní a fasádní panel Prefa FX.12 (Prefa Alu-
miniumprodukte s.r.o.) je vyroben z vysoce kva-
litního hliníku tloušťky 0,7 mm. Je proto nejen 
velmi lehký (2,3 kg/m2), ale – vzhledem k mate-
riálu – především nerozbitný, tvárný, mimořád-
ně stabilní, korozivzdorný a také bezúdržbový. 
Vyrábí se ve dvou formátech (1 400 x 420 mm, 
700 x 420 mm), což umožňuje skladbu na vazbu 
(mimo zajímavý vzhled zvyšuje pevnost). Výrob-
ce kromě toho nabízí i fasádní šindele a šindele 
XL, fasádní šablony a další prvky.

N a fa sá du i N a s třechu

Jednolitý plášť tvořený krytinou z hliníkových 
šablon Alprofi dodává domu dynamický vzhled. 
Inspirací byla nedaleká dominanta kostelní věže, 
krytá eternitovými šablonami

stavba

Můj důM 5 · 2019138

SC

ANDINAVIAN 

 Q U A LITY

135_140_MD05.indd   138 12.04.19   11:36



inzerce

Betonové skládačky
Řadí se k nim například obklady Novabrik 
v několika variantách. Novabrik Therm 
je určený pro novostavby a snadno 
z něj vytvoříte tepelněizolační fasádu 
s parametry shodnými s 4 cm tepelné izolace. 
K rekonstrukcím je určen systém Novabrik 
Regular. Důmyslný tvar a průřez cihly 
je velice důležitý pro splnění správného 
odvedení dešťové vody z fasádního pláště 
a ze statického příklonu cihel k obkládané 
stěně. Výrobky lze použít jak na nezateplené 

(jednovrstvé) zdivo, tak na izolované 
konstrukce. Podle Ing. Petra Dudy z firmy 
je však třeba vzít v úvahu, z jakého materiálu 
je izolace provedena. Ideální jsou prodyšné 
materiály, např. minerální vata, bezespará 
pěna. Na stávající izolaci se připevní 
vymezovací rošt, ukotvený skrze původní 
izolaci do obvodového zdiva, a následně se 
postupuje standardně jako u nezaizolované 
stavby. Nedoporučuje se ovšem ponechávat 
polystyrenové izolace, jsou difuzně uzavřené – 
nepropustí vlhkost.

Role přírodního kamene
Kámen v exteriéru lze využít také k obložení 
obvodového pláště nebo ke zdůraznění 

Vnější povrchové úpravy podporují ráz domu. 
Odlehčená část s dřevěnou fasádou jako by se 
vznášela nad krytým stáním, část obrácená k lesu 
je „ukotvená“ těžším kamenným obkladem

Dlouhým životem fasády bez nutnosti údržby se 
dnes holedbá většina výrobců různých druhů 
fasád, zejména sem patří fasády kovové nebo 
zhotovené z plastových lamel, s natavenými ka-
mínky, také desky na cementové bázi (např. Ce-
tris), kompozitní materiály a nejrůznější desky 
na bázi keramiky. Ovšem není se třeba vzdávat 
ani klasických dřevěných fasád. Jednak jsou 
dnes k dispozici mimořádně kvalitní nátěrové 
hmoty, jednak mnohým lidem přirozené stárnutí 
dřeva nevadí, naopak se jim líbí.  

fenom én b e zúdr žbovos ti

Stavba, kterou navrhl architekt Jiří Zábran, získala 
titul Dům roku 2019 v naší tradiční anketě. Jak 
čtenáře, tak odbornou porotu zaujala mimo jiné 
diagonálním dřevěným obložením fasády

stavba
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Provádí se chemicky, vysokou teplotou, im-
pregnací, tlakem nebo mikrovlnným zářením. 
Nejznámější je zřejmě technologie thermowood 
(thermally modified wood), kdy dochází ke změ-
ně struktury dřeva kontrolovanou pyrolýzou 
v tepelném rozmezí 160 až 215 °C bez přístupu 
kyslíku. Surovina (prkna, lamely) se zahřeje 
na teplotu přesahující mez jejího samovolného 
vznícení, což vyvolává chemické změny struk-
tury, dřevo se vysuší, ztvrdne, bude pevnější 
a odolnější. K tepelnému zpracování dřeva 
slouží několik technologických postupů, které 
využívají různých prostředků, jako je dusík, 
plyn, pára či zahřátý olej.

Modifik ace dře va 

některých fasádních prvků. Jde o záležitost 
poměrně náročnou a nákladnou, zato je to ale 
řešení „na celý život“. 

Vzhled se odvíjí i od způsobu opracování 
– v exteriéru se nejčastěji využívá kámen 
štípaný, ale i řezaný, pískovaný či leštěný. Tato 
přírodní surovina disponuje nenahraditelnými 
technickými vlastnostmi, jako jsou 
mrazuvzdornost, odolnost vůči otěru, vodě 
a vlhkosti, minimální roztažnost atd... Přírodní 
kámen je elegantní, lze jej snadno kombinovat 
s ostatními materiály, stárnutím získává 
na originalitě a výjimečnosti.

K nejprodávanějším se řadí porfydo 
z italských Dolomit, porfyr, břidlice, pískovec, 
žula, mramor, travertin, čedič. Barevnost, 
struktura i technické vlastnosti (nasákavost, 
mechanická odolnost, mrazuvzdornost 
apod.) se u každé horniny liší i podle lokality 
a konkrétního lomu, odkud pocházejí. 
Prakticky každá deska má vlastní barevnost 
a kresbu, což přináší velkou míru originality. 
Kámen vždy pečlivě vybírejte ve spolupráci 
s odborníky. 

Inteligentní fasády 
Koncepce inteligentních fasád vychází 
z nejnovějších technických poznatků. 
Inteligentní fasády reagují dynamicky 
na aktuální klimatické nebo provozní 
podmínky. Jde především o koncept 
skleněných fasád, které jsou schopny regulovat 
propustnost slunečního záření aktuálně dle 
klimatických podmínek a energetických potřeb 
objektu (v létě eliminují průchod slunečního 
záření, v zimě naopak). Regulace propustnosti 
slunečního záření se děje buďto přímo 
na úrovni zasklení (např. s využitím tzv. úhlové 
propustnosti paprsků), jiným řešením je pak 
regulace intenzity proudění vzduchu v dutině 
fasády apod. 

Tomuhle krasavci lze závidět nejen výjimečnou 
poezii místa, ale i přiznané tvarosloví venkovských 
stavení uprostřed luk. Zvenčí ho krášlí kámen 
(břidlice) a dřevo (sibiřský modřín)

U vstupu do domu architekt vytvořil závětří 
z rezavého plechu, pro venkovní kamenné 
zdivo pak použil speciálně upravený křemen, 
kontrastující s tmavým dřevem

stavba
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