
LS 2021  Martin Bašta 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta stavební 

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
Bakalářská práce 

Technicko-ekonomické porovnání plášťů budov 

Technical-economical comparison of curtain walls 
  





LS 2021  Martin Bašta 

Poděkování 
 Rád bych touto cestou poděkoval paní doc. Ing. Zitě Prostějovské, Ph.D., 

vedoucí mé bakalářské práce, za její rady a připomínky. Dále děkuji své rodině, která mě 
podporovala po celou dobu studia.



LS 2021  Martin Bašta 

Čestné prohlášení 

 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, pouze s použitím 
uvedených zdrojů. Dále prohlašuji, že softwary, které byly použity, byly použity legálně. 

 

 V Praze dne ............................   ___________________ 



LS 2021  Martin Bašta 

Anotace 

Lehké obvodové pláště jsou v současném stavebnictví velikým trendem jak ve světě, 
tak i u nás. Při výstavbě je možno vybírat z řady materiálů a systémů. Stavbě by měla 
předcházet i v tomto odvětví úvaha, jejíž cílem by mělo být vybrání vhodného systému. V tuto 
chvíli totiž může investor a architekt velmi ovlivnit celkovou cenu a budoucí náklady. 
Předmětem bakalářské práce bude porovnání běžně používaných materiálů a systémů. 

 

Klíčová slova: Lehký obvodový plášť, fasáda, zatížení větrem, teplená izolace 

 

Annotation 

Curtain walls are being huge trend in contemporary construction industry in the world, 
but also in our country. Many materials and systems can be used during construction. The 
construction itself should also be preceded by consideration, which shall lead to picking 
sufficient system. At this point the owner and architect can very much alternate the price and 
future costs. The subject of my bachelor theses will be comparison of commonly used 
materials and systems. 
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1 Úvod 
Předmětem této bakalářské práce je přiblížení používaných druhů lehkého 

obvodového pláště, seznámení s používanými materiály, systémy a představení výrobců 
působících na českém trhu. V mojí bakalářské práci představuji druhy fasád, jejich výrobce a 
varianty, které jsou na českém trhu dostupné. 

Kromě přiblížení si moje práce klade za cíl porovnání variant z pohledu technického a 
zároveň ekonomického. Na trhu se objevují tři systémy, kterými se v práci dál zabývám. 
Důležitost tohoto tématu je evidentní z důvodu zvyšování nároků na minimalizaci 
energetických ztrát a udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Lehké obvodové pláště z velké části 
ovlivňují chování celé budovy a její energetickou náročnost. Vhodným návrhem této 
konstrukce lze dosáhnout nízkých nároků na vytápění a zároveň k ušetření financí. 

Důvodem výběru tohoto tématu je zvyšující se zájem o tento typ konstrukce. Opláštění 
se čím dál častěji vyskytuje nejen ve světě, ale i v České republice. S nárůstem výstavby 
administrativních budov úzce souvisí právě poptávka po lehkých obvodových pláštích. 

Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání systémů lehkých obvodových plášťů a 
zvolení nejefektivnější varianty. Jako vstupní data pro toto porovnání využiji fyzikální vlastnosti 
deklarované výrobcem. Dílčím cílem je popsání výhod a nevýhod využívaných materiálů a 
představení výrobců a jejich systémů.  
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2 Seznámení s lehkými obvodovými plášti 

2.1 Základní charakteristika 
Lehký obvodový plášť lze charakterizovat jako nenosnou vnější konstrukci, jejíž zatížení 

je přenášeno do nosného systému. Až na nosnou funkci přebírá veškeré běžné funkce vnější 
stěny. Nejčastěji se jedná o kombinaci profilů (hliníkových, ocelových a plastových) a zasklení, 
které je těmito profily drženo. 

2.2 Historie lehkých obvodových plášťů (nejen) ve světě 
Historie zavěšených fasád jde ruku v ruce s vývojem železobetonu a ocelových 

konstrukcí. Sloupový konstrukční systém nevyžaduje použití nosných obvodových stěn, díky 
tomu může být k oddělení vnitřního a vnějšího prostoru využito nenosných materiálů, proto 
je dnes ve stavebnictví využíváno sklo mnohem více než před sto lety.  

Podle [1] byly první opláštěné budovy konstruované již v 19. století např.: Grand Palais 
v Paříži a nedochovaný Crystal Palace v Londýně. O soše Svobody také lze mluvit jako o stavbě, 
kde byl využit lehký obvodový plášť, protože nosná konstrukce je schována za tenkým 
měděným pláštěm.  

Dále [1] uvádí, že to bylo však století 20., ve kterém došlo k největšímu rozmachu 
tohoto odvětví stavebnictví. Z éry funkcionalismu je nutné zmínit německý Bauhaus a Hallidie 
Building v San Franciscu z roku 1909. Na tento seznam bych přidal i budovu slavného 
architekta Ludwiga Miese Van der Rohe – Vilu Tugendhat.  Van der Rohe se dále realizoval ve 
Spojených státech, kde po druhé světové válce postavil výškové budovy, které se velmi 
podobají dnešní architektuře kancelářských budov, kde jsou obvodové pláště využívány 
nejčastěji. K velkému posunu vpřed a zároveň ke zjednodušení došlo v 70. letech, kdy se 
rozvinulo odvětví extruze hliníku, díky čemuž může být hliník formován do všemožných tvarů.  
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3 Charakteristika materiálů 
Škála materiálů je v tomto odvětví omezená. Dalo by se říct, že ve velké míře 

používáme jen několik málo materiálů. Jejich použití je ovlivněno jejich materiálovými 
vlastnostmi. Odolnost vůči vnějším vlivům, jako je vítr, změny v teplotách a dokonce i odolnost 
vůči vloupání hrají při návrhu a dokonce i při vytváření norem velkou roli. Dále je potřeba dbát 
na požární bezpečnost a čím dál více se dbá na udržitelnost a recyklaci použitých materiálů. 

3.1 Hliník a hliníkové systémy 
Zdroj [2] říká, že hliník je pevný, odolný a lehký kov. Jeho měrná hmotnost je 2700 

kg/m3 a dosahuje pouze třetinové hodnoty oproti oceli. Malá hmotnost je velkým přínosem 
při dopravě výrobků. Snižují se náklady na provoz a údržbu dopravních zařízení a vozidel. 
Výrazně ulehčená je výroba a montáž velkých fasádních prvků a následná manipulace s nimi. 
Nízká hmotnost dále umožňuje snížení nákladů při zakládání budov a úspory v dispozici 
nosných prvků. 

Podle [2] zoxidovaná povrchová vrstva, která se vždy vytvoří při kontaktu se vzduchem, 
patří mezi další výhody hliníku. V porovnání s ocelí totiž hliníková slitina nepodléhá 
atmosférické korozi. 

Jako další přednost hliníku uvádí zdroj [2] jeho téměř ideální ekologické aspekty. Je 
totiž po kyslíku a křemíku třetím nejčastěji se vyskytujícím prvkem na Zemi. Proti výrobě 
surového hliníku z bauxitu se při zpracování druhotného hliníku přetavením spotřebuje jen 5% 
energie. Druhotný hliník je možné použít bez ztrát několikrát. V současné době se 85% 
materiálu vrací zpět do výroby. Ukládáním a ani likvidací nedochází k poškození životního 
prostředí. 

Hliníkové profily jsou podle [2] vyráběny za teploty 450°C tlačením v lisu. Hliník je 
protlačován ocelovou matricí, která je při tomto procesu chlazena tekutým dusíkem, aby 
nedošlo ke změně tvaru. Tato ocel musí být mimořádně kvalitní s vysokým stupněm 
otěruvzdornosti. Hotové protlačené profily se řežou na kratší díly o délce 6 až 6,5 metrů, pro 
zjednodušení transportu. Není to ovšem pravidlem a tak někteří výrobci uvádějí expediční 
délku i vyšší než 10 metrů. 

Zdroj [2] uvádí jako další výrobky profily s přerušeným tepelným mostem. Uplatňované 
převážně v rámových systémech. V systémech rastrových fasád je jejich použití spíše 
výjimkou. S vývojem profilů s přerušeným tepelným mostem se začalo v 70. letech minulého 
století. Mezi dva profily se nýtovaly a později lisovaly izolace z pryskyřic a umělých hmot. V 80. 
letech došlo k dalšímu vývoji a objevení nové metody. Izolátory se dělaly z polyamidu 
vyztužené skelným vláknem a zalisované do dvou hliníkových profilů. V současné době se už u 
nejvyspělejších systémů nepoužívají samotné jednoduché polyamidové izolátory, ale je 
komplexně řešena celá tepelná zóna vázaného hliníkového profilu. Velikost a tvar izolátoru je 
variabilní. Širším izolátorem se zlepšují tepelněizolační vlastnosti. Existují však hranice tloušťky 
zasklení, které nemohou být kvůli průhybu překonány. 
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Na závěr bych rád shrnul výše popsané vlastnosti.  

Výhody 

 Nepodléhá korozi 
 Pevný a zároveň lehký kov 
 3. nejběžnější prvek na Zemi 
 Snadná recyklace 
 Ukládání ani likvidace nezatěžují životní prostředí 

Nevýhody 

 Cena 
 Náročnost výroby 

Využití hliníku je opodstatněno jeho kladnými vlastnostmi, největší nevýhodou však 
zůstává náročnost výroby profilů pro další využití ve stavebnictví, zvláště pak v opláštění 
budov. 

3.2 Ocel a ocelové systémy 
Podle [2] se pro ocelové rámové a fasádní systémy nejvíce používá standardní ocel třídy 

S235. Dále se používá nerezová ocel, nebo cortenová ocel. Jedná se o úplnou novinku na trhu. 
Je to typ velmi ušlechtilé oceli, která má pohledové vlastnosti jako korodovaná ocel. Při použití 
dojde ke zkorodování horní vrstvy oceli po reakci se vzduchem, nicméně tato koroze chrání 
hlubší vrstvy materiálu. 

Obecně pro ocel platí, že je to materiál optimálně kombinovatelný s betonem, ale i se 
sklem. Zdroj [2] uvádí, že tyto materiály mají totiž téměř shodné koeficienty tepelné 
roztažnosti. Kombinování těchto materiálů je pro toto odvětví naprosto esenciální, díky 
shodné tepelné roztažnosti není potřeba vymýšlet komplikované detaily spojení materiálů. Ke 
kotvení fasád do nosné konstrukce se používá také ocel. Spoje ocel-ocel a ocel-beton, jsou 
v dnešní době, tak známé, díky čemuž není potřeba vymýšlet žádné složité varianty řešení. 

Největší nevýhodou ocelových systémů je podléhání atmosférické korozi. Každý prvek 
musí být před korozí chráněn. Nejčastěji se ocel chrání žárovým zinkováním – proces namáčení 
oceli do tekutého zinku za zvýšené teploty. Publikace [2] uvádí i novější metodu, kde dochází 
ke kombinaci žárové a galvanické technologie nanášení ochranného povrchu. Tímto procesem 
dosáhne ocel stejné ochrany jako při žárovém zinkování, ale s mnohem menší spotřebou 
zinku, místo původních 275 g/m2 se spotřeba sníží na pouhých 100 g/m2. 

Předností oceli je její zdravotní nezávadnost a také šetrnost k životnímu prostředí. Ocel 
totiž jako jeden z mála materiálů je možno 100% recyklovat. Není tedy potřeba ocel nijak 
ukládat natož likvidovat. 

Profily s přerušeným tepelným mostem využívají stejné kombinace izolačních 
materiálů jako hliníkové systémy. Podle [2] se tyto kompozitní materiály zkouší z hlediska 
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pevnosti spojů izolátor-ocel. Ocel je s izolátorem spojována při procesu studeného zalisování. 
Po tomto spojení je prvek nerozebíratelný a pracuje se s ním jako s celoocelovým profilem. 

Níže jsou uvedeny hlavní klady a zápory ocele, nejen v rámci lehkých obvodových 
plášťů. 

Výhody 

 Použití standardizované oceli 
 Téměř shodný koeficient teplotní roztažnosti jako sklo 
 Jednoduché kotvení ocelových prvků 
 Zdravotní nezávadnost 
 Šetrná vůči životnímu prostředí 
 Možnost recyklace 

Nevýhody 

 Podléhá korozi 
 Vysoká hmotnost 
 Cena 

Hlavní výhody ocele jsou naprosto zřetelné, má ze standardně používaných materiálů 
nejvyšší únosnost. Nevýhodou je nákladné ošetření proti atmosférické korozi a obtížná 
manipulace vlivem vysoké hmotnosti. 

3.3 Plast a plastové okenní systémy 
Zdroj [2] říká, že plastové systémy jsou ze všech uvedených variant nejmladší. Ve 

stavebnictví se používají od 60. let minulého století. Plast se převážně používá pro tvorbu oken 
a dveří, zřídka je ho využíváno jako obkladového materiálu. Rastrovou ani modulovou fasádu 
nelze z plastu vytvořit, jedná se totiž o nevhodný materiál z hlediska statiky. 

Nejčastěji je v tomto odvětví využíván polyvinylchlorid. Je tak často používán pro jeho 
nízkou energetickou náročnost při výrobě, snadnou zpracovatelnost a obrobitelnost. Tento 
materiál je stejně jako ocel 100% recyklovatelný. Dalším kladem je nízká cena, dlouhá 
životnost a právě ohleduplnost vůči životnímu prostředí. 

Publikace [2] popisuje výrobu plastových profilů, jako výrobu obdobnou jako u 
hliníkových. Při teplotě 120°C se připraví směs PVC a přísad. Po ochlazení a uležení se tato 
směs pneumaticky dopravuje do násypek vytlačovacích strojů. Směs projde matricí tohoto 
stroje, díky čemuž se dosáhne požadovaného tvaru. Stejně jako u profilů hliníkových se tyto 
profily nejčastěji dělí na dílce dlouhé 6 metrů. 

Z těchto polotovarů jsou vytvářeny okna a dveře pomocí mechanických obráběcích 
technik. Je využíváno řezání, vrtání a frézování. Jediný použitelný nemechanický způsob je 
svařování. Svařením dvou profilů při teplotě vyšších než 200°C je vytvořen spoj, který po 
zchladnutí nabývá stejné pevnosti jako profil samotný. Na rozdíl od hliníku, oceli a dokonce i 
dřeva nemá PVC dostatečnou tuhost, proto musí být tyto profily uvnitř komory okenního 
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profilu vyztuženy kovovou výztuží, která mimo tuhosti zajišťuje i stabilitu okna. PVC má ze 
všech využívaných materiálů nejmenší modul pružnosti, pouhých 2,4 GPa. 

Dále [2] vyzdvihuje tepelněizolační vlastnosti a možnost recyklace. Oproti kovovým 
materiálům má PVC velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Významně snižují energetické 
ztráty celého objektu díky nízkému koeficientu prostupu tepla. Tento materiál umožňuje 
možnost opětovného zpracování z odřezků a i z doslouživších výrobků. Je prokázáno, že jedna 
tuna znovupoužitého PVC ušetří 1,87 tuny CO2 oproti primárnímu PVC. Lze říci, že při výměně 
plastového okna dojde ke kompletnímu znovuvyužití všech obsažených materiálů. Samotný 
profil bude recyklován a to samé lze říci o zasklení, ocelové výztuži a zinkovém kování. 

Jako shrnutí bych rád vyhodnotil plusy a mínusy plastu při použití v tomto odvětví. 

Výhody 

 Nízké náklady 
 Nízká náročnost výroby 
 Dlouhá životnost 
 Možnost svařování profilů 
 Dobré tepelněizolační vlastnosti 

Nevýhody 

 Nutnost kontroly profilu po protlačení 
 Vyztužování plastových oken a dveří 
 Primární PVC silně zatěžuje životní prostředí 

Plast je jednoznačně levnější než hliník a ocel, v porovnání s kovy má i lepší 
tepelněizolační vlastnosti. Nevýhodou zůstává zátěž životního prostředí při výrobě primárního 
PVC a nízká nosnost, kvůli které nemůže být z plastu vyrobena rastrová ani modulová fasáda. 

3.4 Dřevo 
Dřevo je přírodní, generacemi prověřený materiál, který lze využít i v tomto odvětví. 

Dřevo je především využíváno jako obkladový materiál např. ČSOB Radlická. Pro okenní 
systémy se běžně používá dřevo třívrstvé. Dřevěné dveře a okna jsou ideální z hlediska 
ekologie a životnosti. Při běžné údržbě by tyto konstrukce měly vydržet a plnit svojí funkci po 
dobu 100 let. 

Podle [2] je další předností nízká tepelná roztažnost. Při použití vhodného kování lze 
rámy i křídla přesně dimenzovat a jemně seřídit jejich funkci. 

Dnes je trendem tzv. lamelovaný hranol. Jedná se o dřevěný výrobek, který je lepený 
nejméně ze tří vrstev ohoblovaných lamel. Tento hranol se vyznačuje vysokou pevností a 
tvarovou stálostí. 

Pro výrobu se používají dřeviny, které není problém získat na území České republiky 
např.: smrk, jedle, borovice, modřín a dub, ale i dřeviny exotické. Dřevo se posuzuje podle 



LS 2021 7 Martin Bašta 

norem. Meze vad jsou uvedeny v normě ČSN EN 942, podle [3] se posuzuje točitost, odklon 
vláken, velikost suků, maximální rozměry trhlin a jiné. 

Publikace [2] popisuje výrobní proces. Po výběru dřeviny a kontrole, zda splňuje 
všechny normy, přichází na řadu výroba a proces lepení. První operací je sušení řeziva, 
následují procesy krácení, hoblování. Poslední činností před samotným lepením je čtyřstranné 
opracování. Lepené lamely stejně jako samotné řezivo musí splňovat mnoho podmínek. 
Jednou z podmínek je minimální šířka vnější vrstvy, lamela by neměla být menší než 18 mm. 

Zdroj [2] uvádí, že u okenních hranolů před jejich použitím je zkoumána vlhkost, 
rovinnost, hustota dřeva a kvalita lepení. Nejnáročnější zkouškou je zkouška temperovaného 
uložení ve vodě. Lepená lamela prochází 4 cykly, kdy je buď uložena ve vodě, nebo podrobena 
50% vlhkosti. Každá ze 4 operací má rozdílnou dobu a po každé z nich se přezkoumává těsnost 
lepených spojů. Aby dřevo prošlo touto zkouškou, nesmí průměrná hodnota otevřených spár 
překročit 10% na jednom vzorku. 

Ze všech uvedených materiálů je dřevo nejšetrnější k životnímu prostředí. Jedná se o 
obnovitelný zdroj, který svým růstem vytváří kyslík. Profily po skončení jejich životnosti nelze 
znovu využít, ale při jejich likvidaci nedochází k žádnému znečištění životního prostředí. 

Abych shrnul dřevo jako materiál rozhodl jsem se uvést hlavní výhody a nevýhody 
tohoto stavebního materiálu. 

Výhody 

 Tvorba kyslíku při růstu stromů 
 Až 100letá životnost 
 Nízká tepelná roztažnost 
 Možnost použít téměř jakékoliv dřeviny 
 Obnovitelný zdroj 

Nevýhody 

 Nutnost lepení lamel 
 Náročná kontrola vad 
 Zkoušky hranolů před jejich použitím 

Největší předností je rozhodně minimální zatížení životního prostředí při růstu a 
následnému zpracování dřeva. Nevýhodou je však náročnost výroby lamel a zároveň kontrola 
vad těchto lepených hranolů. 

3.5 Sklo 
V oblasti LOP je sklo nejčastěji využitý výplňový materiál. Rámové konstrukce mohou 

být vytvořeny z výše uvedených materiálů, ale jejich výplní je v naprosté většině právě 
tabulové sklo. 

Tabulové sklo plavené, jak udává [2] se vyrábí roztavením směsi základních surovin a 
recyklovaného skla při teplotě 1550°C, po zchladnutí na 1000°C nabývá tabule rovinnosti. 
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Roztahováním nebo stahováním pomocí válců je dosáhnuto požadované tloušťky. Kontinuální 
pás skloviny prochází chladící pecí, kde se teplota postupně snižuje. Při kontrolovaném 
chlazení je sklo zbavováno vnitřního pnutí. Vychlazený pás se řeže na velikost, které se říká 
„Jumbo“. Jedná se o formát 6000 mm x 3210 mm. Vlastnosti tohoto skla jsou definovány 
normou ČSN EN 572-2. Norma [4] uvádí například maximální dovolenou odchylku tloušťky 
panelu. 

Hustota skla je podle zdroje [2] 2500 kg/m3 tzn. tabule o ploše 1 m2 a tloušťce 1 mm 
bude vážit 2,5 kg. S tímto jsou spjaté problémy s transportem a montáží zasklení. Obvykle váží 
jedna tabule více než 20 kg. Pevnost v tlaku se uvádí od 750 MPa do 1000 MPa. Pevnost v tahu 
za ohybu je ovlivněna způsobem výroby. Hodnota pro tepelně neupravené sklo je 40 MPa, 
nejvyšší hodnotu má však sklo tepelně tvrzené, které může dosahovat pevnosti až 200 MPa. 
Dalšími důležitými údaji, které se posuzují je součinitel prostupu tepla a vážená vzduchová 
neprůzvučnost. 

Převážně zasklení ovlivňuje vlastnosti celé fasády, nebo rámového profilu. Výběr 
vhodného zasklení je tedy extrémně důležitý. Dnes se používá zasklení čiré, absorpční, sklo 
s povlakem, designové a izolační zasklení. Publikace [2] popisuje absorpční sklo jako 
probarvené, které oproti sklu čirému nabízí uživatelům větší soukromí. Používá se výhradně 
jako vnější zasklení.  

Podle [5] je izolační zasklení dnes velmi často využíváno. Je to dáno tím, že požadavky 
na snížení energetické náročnosti budov a zvýšení izolačních vlastností průhledných výplní je 
možné splnit pouze izolačními skly. Obrázek č. 1 přesně ukazuje, jak vypadá izolační trojsklo a 
izolační dvojsklo. Skla jsou oddělena distančním rámem a prostor mezi tabulemi je vyplněn 
buď vzduchem, nebo inertním plynem. 

Obrázek 1 Popis izolačního zasklení 

 
Zdroj: [5] 

Norma ČSN EN ISO 12543 [6] popisuje vrstvené bezpečnostní sklo. Norma [6] říká o 
tomto zasklení, že se jedná o kompozit dvou a více tabulí spojených po celé ploše vrstvou 
z polyvinylbutyralu. Tento typ zasklení se využívá z důvodu eliminace poranění střepy. Úlomky 
skla jsou drženy fólií pohromadě. Nejčastěji je tento typ využíván v parteru pro svojí dobrou 
mechanickou odolnost a odolnost vůči vniknutí. Různými úpravami lze docílit i odolnosti vůči 
střelným zbraním a výbuchu. 



LS 2021 9 Martin Bašta 

Recyklace skla je dnes naprosto běžný proces. Vyrobené a použité sklo se vrací po svém 
dosloužení zpět do výroby. Toto sklo jde mnohonásobně zpětně použít. 
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4 Základní rozlišení  
Lehké obvodové pláště jsou typem konstrukce, která je připravena ve výrobních 

halách, ale zkompletovaná až na místě stavby. Je tomu tak, protože prvky jsou velmi těžké a 
jejich doprava a manipulace s nimi by byla komplikovaná. 

4.1 Sloupko-příčkové systémy 
Známé též jako fasády rastrové. Na obrázku č. 2 vlevo je vidět klasický příklad rastrové 

fasády skládající se ze svislých a vodorovných profilů nesoucích průhledné (skleněné) nebo 
plné výplně. Do otvorů rastru lze osadit i otevíravé prvky. Tyto fasádní systémy umožňují 
realizovat i prostorově složitější fasády. Podle [7] jsou sloupko-příčkové systémy obvykle 
konstrukčně jednodušší a tudíž levnější. 

Na stavbě zabere montáž tohoto systému mnoho času. Je totiž nutno sestavit svislé 
sloupky mezi ně následně umístit výplň a dále příčníky. Tento proces se pro každé podlaží 
opakuje. S tímto způsobem montáže souvisí nárůst v nákladech. Jeřáb musí být vlivem větší 
pracnosti na stavbě delší dobu a to samé platí pro pracovní četu. Stejně jako profily jsou na 
stavbě montovány obklady a stínící prvky. 

Obrázek 2 Rastrová fasáda - Varšava 

 
Zdroj: vlastní 
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4.2 Modulové fasády 
Modulové fasády jsou skládané z předem vyrobených dílců obvykle na výšku jednoho 

podlaží. Ve většině příkladů se jejich vzhled opakuje, jako na obrázku č.3. Dílce jsou 
zkompletovány včetně vnějších a vnitřních obkladů a vnitřního stínění.  

Zdroj [7] uvádí, že montáž je oproti rastrové fasádě výrazně rychlejší. Dílce jsou 
vyráběny v dílnách, následně jsou přemísťovány na místo stavby, kde jsou montovány pomocí 
jeřábu. Modulová fasáda je sice dražší, vyšší cena je však vyvážena rychlostí montáže, která 
snižuje náklady na jeřáb a na pracovní četu. Cena je dále vyvážena vyšší kvalitou, prvky jsou 
totiž montovány v továrních podmínkách. 

Obrázek 3 Modulová fasáda - Crystal Praha 

 
Zdroj: vlastní 

4.3 Skleněné terčové fasády 
Název této technologie pochází od kovových terčů, které zpravidla uchycují tabule skla 

ve vrtaných otvorech v jejich rozích. Jeden takový terč drží zároveň čtyři tabule skla. Zdroj [8] 
popisuje možnosti využití tohoto systému, které je značně omezeno, protože je velmi náročné 
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funkční utěsnění spáry v úrovni stropní desky pro dosažení požadované akustické a požární 
izolace. Tato technologie je velmi náročným, ale zároveň architektonicky zajímavým řešením 
celoskleněné konstrukce.  

Při použití terčové fasády je nutné vytvořit podpůrnou konstrukci, která roznáší 
zatížení. Nosné konstrukce mohou být z ocelových profilů, prutové, lamelové nebo 
kombinované. Podle [2] mohou být terče pevně uchyceny na křížové úchyty, nebo mohou 
obsahovat kloub, nejlépe v rovině skla. Pevné uchycení terče zvyšuje při průhybu skla od 
zatížení větrem lokální napětí, ale zároveň eliminuje průhyb tabule. Tabule bývají zpravidla 
jednoduché, musí tedy být tepelně zpevněné, nebo tvrzené a především by měly být vrstvené. 
Spára mezi skly může být utěsněna proti povětrnostním vlivům, nebo otevřená například 
v případě použití terčově uchycených jednoduchých skel jako vnější části zdvojené fasádní 
konstrukce. Řešení je to náročné a je vždy nutné dbát na kompatibilitu jednotlivých 
komponentů, zvláště na kompatibilitu mezi lepícím tmelem izolačního skla a těsnícím 
spárovým tmelem. 

Obrázek 4 Skleněná terčová fasáda stanice metra Střížkov 

 
Zdroj: [9] 

Na obrázku 4 je přesně vidět princip terčové fasády na budově stanice metra C Střížkov. 
Velké skleněné tabule jsou v rozích drženy terčem, přes který je dále přenášeno zatížení do 
podkonstrukce. Novějším příkladem skleněné terčové fasády je Český institut informatiky, 
robotiky a kybernetiky v Praze 6. 
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5 Způsob hodnocení 

5.1 Cíle 
Cílem mé bakalářské práce je kromě přiblížení samotné problematiky použití lehkých 

obvodých plášťů ve stavebnictví hlavně porovnání jednotlivých systémů. 

Při stanovení kritérií a jejich následném hodnocení jsem spolupracoval se 
zaměstnancem firmy Obermeyer Helika a.s. Ing. Františkem Trčkou, který pracuje jako 
projektant lehkých obvodových plášťů a s Janou Šmejkalovou, která pracuje jako rozpočtářka 
ve firmě M3 Fasády s.r.o., která dodává lehké obvodové pláště. 

5.2 Stanovení kritérií 
V rámci konzultace s výše jmenovaným projektantem jsem určil kritéria, která budu 

porovnávat v rámci mnou vybraných variant opláštění. Kritéria vychází z technických norem. 
Při výběru budu postupovat standardizovaným postupem v rámci oboru, kdy je po předání 
požadavků investorem snaha splnit veškeré požadavky. Celý proces začíná výpočtem 
statického působení, ten stanoví hranice, které se při návrhu nesmí překročit. Tento výpočet 
dále ovlivňuje výběr zasklení, které dále určuje akustické a tepelněizolační vlastnosti.  

5.2.1 Odolnost proti zatížení větrem 
Norma ČSN EN 12179 [10] určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti 

zatížení větrem pevných i otevíravých částí lehkého obvodového pláště při kladném a 
záporném tlaku vzduchu. Celý prvek se vloží do zkušebního zařízení, na které norma klade 
několik nároků. Samotná komora musí být dostatečně tuhá a pevná, aby odolala působení 
zkušebních tlaků. Dále jsou na komoru kladeny tyto požadavky, komora musí obsahovat 
zařízení pro vytvoření regulovaných kladných zkušebních tlaků na vzorek, toto zařízení musí 
být dále schopno umožnit rychlou změnu zkušebního tlaku. V komoře musí být důmyslný 
systém měření změny polohy s přesností ±0,1 mm. Tento sytém musí být nadále schopen 
měřit polohu vzorku po celou dobu této zkoušky. 

Stejně jako [10] stanovuje nároky na zkušební komoru a na zkoušený vzorek. Ten musí 
být přivezen na zkoušku v takové kondici jako na samotnou montáž na stavbě. Pro dosažení 
identických podmínek jako na stavbě musí být zajištěno plné zatížení nejméně jedné typické 
svislé spáry, nebo rámové konstrukce, nebo obou. Výška zkušebního vzorku nesmí být menší 
než skutečná vzdálenost mezi místy připojení lehkého obvodového pláště ke stavební 
konstrukci. Dále jako na obrázku 4 musí být dosaženo celoobvodového těsnění mezi 
zkušebním tělesem a komorou. 

Začátek zkoušky norma [10] rozlišuje pro fasádu s otevíravými prvky a fasádu bez nich. 
Pokud jsou součástí fasády i okna nebo dveře, musí být před zkouškou 5krát otevřeny, zavřeny 
a uzamčeny. Zkouška se dále provádí při kladném zkušebním tlaku a při záporném zkušebním 
tlaku. Zkouška kladného tlaku probíhá takto: na zkušební vzorek se aplikují 3 rázy tlaku 
vzduchu rovnající se 50% návrhového zatížení, které souvisí s umístěním stavby, nebo 500 Pa, 
podle toho, který ze dvou tlaků je vyšší. Tlaku nesmí být dosaženo dříve než za 1 sekundu a 
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dále musí být udržován alespoň po 3 sekundy. Následuje zkoušení tlakem ve 4 stupních, při 
minimální délce každého stupně 15 ±5 sekund až k navrhovanému zatížení větrem. V prvním 
stupni je dosaženo 25 % navrhovaného tlaku v druhém 50 % navrhovaného tlaku a tak dále až 
ke 100 % navrhovaného tlaku. Po zkoušce jsou změřeny čelní změny polohy při každém 
zkušebním tlaku a dojde ke stanovení čelního průhybu. Pokud dojde k trvalé deformaci, musí 
být zaevidována nejpozději do 1 hodiny po ukončení zkoušky. Zkouška při záporném tlaku se 
provádí naprosto identicky jako zkouška při pozitivním tlaku, akorát se zápornými tlaky. 

Výsledky jsou vyjádřeny graficky jako funkce zkušebního tlaku. Dále se musí 
zaznamenat trvalé deformace a všechna poškození. Čelní průhyby jsou porovnány 
s maximálními dovolenými hodnotami a prvek je vyhodnocen jako vyhovující, nebo 
nevyhovující. 

Obrázek 5 Vzorek lehkého obvodového pláště ve zkušební komoře 

 
Zdroj: [10] 

Při porovnávání systémů budu využívat hodnoty deklarované výrobcem. 
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5.2.2 Tepelně technické vlastnosti 
Zvyšující se požadavky na energetickou náročnost budov a snižování skleníkových 

plynů v ovzduší posouvají ve stavebnictví stále více do popředí tepelnou techniku. Se 
současným trendem zvětšujících se prosklených ploch budov mají lehké obvodové pláště stále 
výraznější vliv na tepelné chování celých budov. 

Norma ČSN 73 0540-2 [11] stanovuje jednotlivé požadavky na výplně otvorů a lehké 
obvodové pláště. V tabulce 1 je vidět rozlišení pro různé typy plášťů v závislosti na ploše jejich 
průsvitné výplně. Tabulka dále zobrazuje požadované hodnoty, doporučené hodnoty a 
hodnoty pro pasivní domy. 

Tabulka 1 Požadavek na součinitele prostupu tepla výplní otvorů a LOP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [11] 

Výpočet prostupu tepla pro lehké obvodové pláště je obzvláště komplikovaný, jelikož 
se jedná o komplexní konstrukci, která se skládá z mnoha materiálů o lišících se plochách. 
Tento krok je při návrhu podstatný a zároveň značně limitující. V praxi jsou investorem 
zpravidla stanoveny maximální přípustné hodnoty prostupu tepla, které musí být splněny. 
Vhodným výběrem systému, druhu těsnění a zasklení je možné nejen splnit požadovanou 
hodnotu, ale i navrhnout skladbu, díky které investor ušetří za vytápění budovy v zimním 
období. 

K vypočtení hodnoty U uvádí norma ČSN EN ISO 12631 [12] dva možné postupy. 
Metoda celkového hodnocení, která je založena na detailním počítačovém výpočtu prostupu 
tepla celou konstrukcí včetně sloupků, příčníků a výplní. Celkový součinitel prostupu tepla 
fasády U se vypočítá ze součinitelů prostupu tepla dílčích konstrukcí jako vážený průměr přes 
příslušné dílčí plochy. Výhodou této metody je možnost jejího využití pro všechny typy lehkých 
obvodových plášťů (modulové fasády, rastrové fasády aj.). Druhou možností je metoda 
hodnocení po částech, u které je charakteristický výsek fasády rozdělen na plochy s rozdílnými 
tepelnými vlastnostmi. Celkový součinitel U se vypočítá ze součinitelů prostupu tepla těchto 
dílčích prvků a z doplňkových korekčních hodnot vyjadřujících vzájemné působení mezi dílčími 
prvky jako vážený průměr přes příslušné dílčí plochy.  

Požadované hodnoty 
UN,20

Doporučené hodnoty 
Urec,20

Doporučené hodnoty 
pro pasivní dům Upas,20

fw ≤ 0,5 0,3 + 1,4 fw 0,8 0,7

fw ≥ 0,5 0,7 + 0,6 fw 0,2 + fw 0,15 + 0,85 fw

A je celková plocha lehkého obvodového pláště v m2

Aw je plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu LOP v m2

Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]

Lehký obvodový plášť, 
hodnocený jako smontovaná 
sestava včetně nosných 
prvků, s poměrnou plochou 
průsvitné výplně otvoru 

fw=Aw/A, v m2/m2, 

Popis konstrukce
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5.2.3 Akustické vlastnosti 
V České republice se při návrhu zvukově izolačních vlastností obvodového pláště 

postupuje podle normy ČSN 73 0532 [13]. Norma kromě požadavků na zvukovou izolaci mezi 
místnostmi v budovách popisuje požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů. 

Požadavky, které stanovuje norma [13] jsou uvedeny v tabulce 2. Splnění požadavků 
podle této normy se prokazuje zkouškou na stavbě na konkrétní stavební konstrukci dle 
příslušných zkušebních postupů. Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě se splnění 
požadavků prokazuje výpočtem, např. podle normy ČSN EN ISO 12354-3, nebo jiným 
ověřitelným způsobem. 

Tabulka 2 uvádí hodnoty zvukové izolace obvodových plášťů při ekvivalentních 
hodnotách akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před obvodovým a střešním pláštěm, v tzv. 
venkovním chráněném prostoru stavby. 

Podle normy [13] se ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,2m zjišťují ve vzdálenosti 
2 m před obvodovým pláštěm v nejbližším místě ke zdroji hluku před chráněnou obytnou 
místností v nejvíce ohroženém podlaží. U pozemní dopravy se určují pro denní dobu od 6:00 
do 22:00 hodin a pro noční dobu od 22:00 do 6:00 hodin. Pro návrh obvodového pláště se 
použije vyšší z hodnot R’w vyplývající z obou časových úseků. 

Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště uvedené v tabulce 2 se vždy 
vztahují k horní hranici příslušného rozmezí. Přípustná je interpolace požadavků podle 
skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 

Tabulka 2 Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [13] 

do 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 80
Obytné místnosti bytů 30 30 30 33 38 43 48
Pokoje v hotelech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocniční pokoje 30 30 30 33 38 43 48

do 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70
Obytné místnosti bytů 30 30 30 33 38 43 48
Pokoje v hotelech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocniční pokoje 30 30 33 38 43 48 53

do 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 80
Operační sály 30 30 30 33 38 43 48
Lékařské vyšetřovny 30 30 33 38 43 48 53
Přednáškové síně, učebny 30 30 30 30 33 38 43
Kanceláře a pracovny 30 30 30 30 30 33 38

Druh chráněného 
vnitřního prostoru

Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve vzdálenosti 2 m 
před obvodovým a střešním pláštěm LA,eq,2m v dB

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R'w, v dB

Druh chráněného 
vnitřního prostoru

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h - 22:00 h ve 
vzdálenosti 2 m před obvodovým a střešním pláštěm LA,eq,2m v dB

Druh chráněného 
vnitřního prostoru

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00 h - 06:00 h ve 
vzdálenosti 2 m před obvodovým a střešním pláštěm LA,eq,2m v dB
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Norma [13] dále uvádí, že posouzení se přednostně provádí pro obvodový plášť jako 
celek v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku ve 
vzdálenosti 2 m před obvodovým pláštěm. Za plochu obvodového pláště se považuje celková 
plocha při pohledu z chráněné místnosti, před kterou je ve vzdálenosti 2 m přibližně stejná 
hodnota ekvivalentního akustického tlaku. 

V případě prostorů (kulturní a veřejné prostory, zvuková studia apod.) neuvedených 
v tabulce 2 se specifickými požadavky na ochranu před hlukem, lze základní požadavek na 
zvukovou izolaci obvodového pláště stanovit z rovnice: 

R’w(DnT,w) = LA,out – LA,int + 8 [dB] 

kde je 

LA,out vnější ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 m před obvodovým pláštěm v dB 

LA,int nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku hlukového pozadí v místnosti v dB 

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště je tedy stanovena výpočtem, kde 
využíváme známe hodnoty přípustné hladiny akustického tlaku uvnitř a změřené hladiny 
akustického tlaku vně budovy. 

5.2.4 Požární bezpečnost 
Dle zdroje [2] je požární bezpečnost souhrn organizačních, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku požáru, nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, 
zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. 

Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru. Dělí se 
na požární prevenci, která je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již 
vzniklých požárů a požární represi. 

Oblast požární prevence řeší podle zdroje [2] požární bezpečnosti staveb jako souhrn 
opatření, která zajišťují, aby v případě požáru: 

 byla po stanovenou dobu zachována nosná funkce konstrukce 
 byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře dělením objektu na požární úseky 
 bylo zamezeno šíření požáru na okolní stavby vytvářením odstupů mezi 

sousedními objekty 
 osoby a zvířata mohly opustit stavbu, únikové cesty zaručí po požadovanou 

dobu bezpečnost a umožní osobám opustit stavu 
 byla zajištěna bezpečnost záchranných jednotek, v projektu vytvořit podmínky 

pro účinný a bezpečný zásah záchranných jednotek 

Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. Je vyjádřena 
dobou, po kterou může být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajícím při požáru, 
aniž by došlo k porušení její funkce. 
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Tabulka 3 Charakteristiky vlastností požární odolnosti 

 
Zdroj: [2] 

Pro označení požárních konstrukcí a snadnější identifikaci pro uživatele podle 
charakteristik vlastností požární odolnosti se provádí klasifikace požární odolnosti. Klasifikace 
požární odolnosti výrobků a konstrukcí se vyjadřuje písmeny (viz tabulka 3) a dobou 
v minutách, po kterou posuzovaná konstrukce splňuje charakteristické vlastnosti.  

Klasifikaci konkrétního druhu konstrukce lze stanovit podle klasifikační normy ČSN EN 
13501-2 [14]. Norma kromě fasádních konstrukcí stanovuje postup pro klasifikaci nosných 
prvků a dalších nenosných prvků pro klasifikaci stavebních výrobků na základě výsledků 
zkoušek požární odolnosti a kouřotěsnosti. Tato norma rozlišuje několik požárních scénářů, 
např.: požár po celkovém vzplanutí, doutnající požár, působení konstantní teploty a další. 

Klasifikační doby pro jakoukoliv charakteristiku (nosnost, celistvost apod.) vyjadřuje 
[14] v minutách s použitím jedné z těchto hodnot 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 a 
360. 

Příklad: Prvek po 35 minutách ztratil nosnost, celistvost a izolační schopnosti. Vydržel 
tedy déle než půl hodiny, tudíž by byl výrobek označen písmeny REI 30. Výsledek se tedy vždy 
zaokrouhlí dolů na nebližší nižší třídu. 



LS 2021 19 Martin Bašta 

5.2.5 Bezpečnostní třídy 
Dalším kritériem investora je bezpečnost proti násilnému vniknutí a s ním související 

bezpečnostní třídy. V praxi se rozlišují bezpečnostní třídy podle odolnosti proti vloupání a 
násilnému vniknutí a podle odolnosti vůči střelným zbraním a výbuchu. Pro označení odolnosti 
proti vloupání a násilnému vniknutí se používá označení RC 1 – RC 6. RC z angličtiny „resistence 
class“ tedy třída odolnosti a číslo, které značí předpokládaný způsob napadení.  

Norma ČSN EN 1627 [15] popisuje tyto bezpečnostní třídy. První třída (RC 1) tedy 
popisuje nejmíň škodný téměř až náhodný pokus o vniknutí, kdežto nejvyšší třída popisuje 
pokus o vniknutí zkušeným zlodějem, který používá nástroje přesně uzpůsobené k proniknutí 
dovnitř dobře chráněných objektů, přičemž nehledí na hladinu hluku, kterou svojí činností 
vytváří. 

S těmito třídami velmi úzce souvisí bezpečnostní třídy zasklení. Pro jednoduchost jsem 
níže přiložil tabulku 4, která popisuje nároky na bezpečnost zasklení stanovené normou ČSN 
EN 356 [16] při požadované bezpečnostní třídě celého okna/dveří. 

Tabulka 4 Porovnání bezpečnostních tříd pro okna a dveře a zasklení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [15] a [16] 

Bezpečnostní třída zasklení je tedy stanovena zkouškou nárazu sekery. Zdroj [16] 
zmiňuje, že jsou vždy zkoušeny 3 zkušební vzorky. Výrobek je pak klasifikován do té kategorie, 
která odpovídá nejmenšímu počtu úderů, potřebnému k selhání kteréhokoliv ze tří zkušebních 
vzorků. 

Dalším kritériem je odolnost proti střelám. Stejně jako odolnost proti vniknutí se dělí 
do několika tříd. Normy ČSN EN 1522 [17] a ČSN EN 1063 [18] dělí konstrukce a zasklení podle 
odolnosti vůči různým typům zbraní a ráží. V tabulce 5 jsou uvedeny bezpečnostní třídy 
konstrukce a zasklení, typ použité zbraně a ráže použité zbraně. 

  

Bezpečnostní třída oken a 
dveří ČSN EN 1627 [15]

Bezpečnostní třída 
skla ČSN EN 356 [16]

Popis

RC 1N, RC 2N bez požadavku
RC 2 P4A 3 údery sekerou z výšky 9000 mm do trojúhelníku
RC 3 P5A 3 x 3 údery sekerou z výšky 9000 mm do trojúhelníku
RC 4 P6B 30 - 50 úderů sekerou
RC 5 P7B 51 - 70 úderů
RC 6 P8B více než 70 úderů



LS 2021 20 Martin Bašta 

Tabulka 5 Klasifikace odolnosti oken a dveří proti střelám 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [17] a [18] 

Bezpečnostní třída konstrukce a zasklení je stanovena odolností vůči použitému typu 
zbraně a ráže.  

Toto třídění se spíše týká oken/dveří a druhu zasklení, nedotýká se tolik lehkých 
obvodových plášťů tedy předmětu mé bakalářské práce. Proto jsem se rozhodl nepřiřazovat 
těmto třídám žádnou váhu při hodnocení, třídy jsou totiž u obvodových plášťů primárně 
stanoveny druhem zasklení. 

5.3 Hodnocení kritérií 
Každé uvažované kritérium budu bodově ohodnocovat. Bodová škála začíná 1 a končí 

5. Tato čísla se shodují s počtem porovnávaných zástupců. Nejlepší varianta bude vždy 
ohodnocena 5 a nejhorší nejméně 1 bodem. Nejlepší z variant bude tedy ten zástupce, který 
získá v celkovém součtu největší počet bodů. 

Před samotným hodnocením musím stanovit váhu kritérií. Abych tak učinil, rozhodl 
jsem se využít Saatyho metodu stanovení vah kritérií. Při mém zpracování jsem postupoval 
podle kroků, které uvádí publikace [19]. Ta tvrdí, že je na začátku nutné uspořádat kritéria do 
tabulky. V řádcích a sloupcích jsem tedy zapsal kritéria ve stejném pořadí. Vzal jsem v potaz 
doporučení literatury a nejprve jsem si uspořádal kritéria podle významnosti. 

 Pracnost – Kritérium 1 
 Součinitel prostupu tepla rámu – Kritérium 2 
 Zvuková izolace – Kritérium 3 
 Maximální tloušťka zasklení – Kritérium 4 
 Odolnost proti zatížení větrem – Kritérium 5 
 Požární odolnost – Kritérium 6 

Dalším krokem bylo stanovení velikosti preference. Pro jednoduchost jsem si vytvořil 
tabulku, která popisuje jejich velikosti. Tabulka 6 značně vychází z použité literatury. Rozpětí 
stupnice jsem si sestrojil sám. Určil jsem si kolikrát je pro mě jedno kritérium důležitější než 
druhé a obráceně. 

Bezpečnostní třída 
konstrukce ČSN EN 1522 [17]

Bezpečnostní třída 
skla ČSN EN 1063 [18]

Typ zbraně Ráže

FB1 BR1 puška 0,22 LR
FB2 BR2 pistole 9 mm Luger
FB3 BR3 revolver 0,357 Magnum
FB4 BR4 revolver 0,44 Remington
FB5 BR5 puška 5,56 x 45
FB6 BR6 puška 7,62 x 51 (délka 178 mm)
FB7 BR7 puška 7,62 x 51 (délka 254 mm)
FSG SG2 brokovnice plné olověné broky
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Tabulka 6 Velikost preferencí pro Saatyho metodu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [19] 

Tabulka 6 ukazuje, že pokud kritérium 1 (K1) bude pětkrát významnější než kritérium 2 
(K2) bude v příslušném políčku číslo 5. Obráceně platí, že ve vztahu K2 vůči K1 bude v příslušném 
políčku 1/5. 

Abych získal přesné váhy kritérií, vytvořil jsem si tabulku 7, kde jsem spočítal 
geometrický průměr pro jednotlivá kritéria. Dalším krokem byl výpočet vah kritérií. Ten jsem 
získal tak, že jsem geometrický průměr kritéria vydělil součtem všech geometrických průměrů. 

Tabulka 7 Stanovení vah kritérií pomocí Saatyho metody 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [19] 

Z tabulky 7 vyplývají váhy kritérií. Pro kritérium 1 (pracnost) vychází nejvyšší váha a pro 
kritérium 6 (požární odolnost) vychází váha nejnižší. 

 

  

Počet Bodů Deskriptor
1 Kritéria jsou stejně významná

2 První kritérium je slabě významnější než druhé

3 První kritérium je dosti významnější než druhé

4 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé

5 První kritérium je absolutně významnější než druhé

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6
Geometrický 

průměr
Výsledné 

váhy

K1 1 2 2 3 4 5 2,493 0,340

K2 0,5 1 2 2 3 4 1,698 0,232

K3 0,5 0,5 1 2 3 4 1,348 0,184

K4 0,33 0,5 0,5 1 2 3 0,889 0,121

K5 0,25 0,33 0,33 0,5 1 2 0,548 0,075

K6 0,2 0,25 0,25 0,33 0,5 1 0,357 0,049
7,334 1,000
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6 Porovnání variant 
V této kapitole proti sobě postavím dostupné a využívané varianty v České republice. 

Budu tedy porovnávat výrobky převážně výrobců hliníkových a ocelových profilů. Tedy 
materiálů, ze kterých se běžně tvoří systémy pro přenos zatížení z pláště na nosnou konstrukci. 

Po konzultaci s Ing. Františkem Trčkou jsem z výrobců hliníkových profilů (rastrových a 
modulových fasád) vybral Schüco a Reynaers, z ocelových profilů jsem vybral firmu Jansen. 
Výrobou a montáží skleněných terčových fasád se u nás zabývá firma Alia systém. Jak jsem 
uvedl výše v charakteristice materiálů, dřevo a plast nelze využít pro výrobu prvků, které by 
přenášely zatížení na nosnou konstrukci. To samé platí i pro sklo, které slouží pouze jako 
materiál výplňový. 

Níže jsem uvedl vybrané zástupce, které budu porovnávat. Z každého systému jsem 
vybral minimálně dvě varianty, pokaždé od jiného výrobce. 

6.1 Sloupko-příčková fasáda - zástupci 
Porovnávat budu tři různé dodavatele a zároveň oba dva dostupné materiály pro 

tvorbu tohoto systému. Při výběru jsem se snažil najít systémy, které z estetického hlediska 
působí téměř shodně, a tudíž pro laika nerozeznatelně. Pro mnou vybrané varianty je shodnou 
vlastností pohledová šířka. 

6.1.1 Reynaers CW 50 
Jako první ze dvou výrobců ze skupiny hliníkových rastrových fasád jsem zvolil 

belgickou firmu Reynaers. Podle [20] pochází zkratka CW z angličtiny Concept Wall a 50, jak je 
vidět na obrázku 6, značí pohledovou šířku sloupku a příčníku. Řada CW 50 kromě tohoto 
univerzálního řešení nabízí několik dalších možností, pro které je sdružujícím prvkem 
pohledová šířka profilů – 50 mm. Systém CW 50-HI například nabízí lepší tepelněizolační 
vlastnosti, tudíž je hodnota Uf nižší než pro klasické CW 50. Dalším používanou variantou z řady 
CW 50 je CW 50-FP. Tento typ fasády má navrch v požární bezpečnosti. Sloupky a příčníky 
dokážou zůstat celistvé a zároveň neztratit své izolační vlastnosti i po hodinovém požáru. Další 
systémy s koncovkou SL, HL či VL mají téměř totožné vlastnosti jako základní prvek, liší se 
pouze z estetického hlediska, kdy je kladen důraz na zvýraznění buď svislého či vodorovného 
profilu. 
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Obrázek 6 Reynaers CW 50 

 
Zdroj: [20] 

Níže jsou uvedeny veškeré fyzikální vlastnosti deklarované výrobcem. 

 Odolnost proti zatížení větrem – 2000 Pa 
 Součinitel prostupu tepla rámu – 0,8 W/m2K 
 Zvuková izolace – až 60 dB v závislosti na typu zasklení 
 Požární odolnost – Není, pouze u systému CW 50 FP 
 Pracnost na 10 m2 – 4 h pro četu o 10 řemeslnících 

Všechny hodnoty jsou přejaty ze zdroje [20], který dále uvádí i maximální tloušťku 
zasklení 61 mm, s touto hodnotou budu dále pracovat při porovnávání. 

6.1.2 Schüco FWS 50 
Druhý zástupce pochází původem z německého Bielefeldu. Tento hliníkový výrobek 

jsem z plejády produktů Schüco vybral pro jeho shodnou pohledovou šířku jakou má i CW 50 
od firmy Reynaers. Webové stránky výrobce [21] uvádí, že systém lze použít nejen pro 
opláštění budovy, ale i jako zastřešující prvek. Stejně jako systém od konkurenčního výrobce 
nabízí velkou řadu modifikací v oblasti tepelné izolace, odolnosti vůči požáru a také řadu 
různých systémů, které ani tolik neovlivňují funkčnost jako spíš estetičnost. Tato řada 
umožňuje kromě klasického zasklení i instalaci otevíravých prvků v rámci pláště. Schüco se 
dále chlubí jednoduchým řešením pro elektrikáře. Především vyzdvihuje jednoduchost 
umístění kabeláže pro venkovní rolety a automatické dveře. 

Na obrázku 7 je patrné, jak probíhá skládání profilů na místě stavby. Tento princip je 
prakticky shodný pro všechny rastrové fasády. Nejdříve jsou vztyčeny sloupky, ke kterým jsou 
následně namontovány příčníky. Poté přichází na řadu výplň. Proces se ani tolik neliší pro výplň 
skleněnou, nebo například plnou, kdy je místo zasklení použito dvou plechů, mezi které je 
umístěna tepelná izolace. Jako poslední se instalují lišty. Jsou spojeny šrouby ke sloupkům a 
tak zabraňují vypadnutí výplně. 
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Obrázek 7 Shüco FWS 50 - rozebraný systém 

 
Zdroj [21] 

Stejně jako pro přímého konkurenta jsem se rozhodl uvést základní fyzikální vlastnosti, 
které přímo zmiňuje výrobce na svých webových stránkách [21] či v katalogu. 

 Odolnost proti zatížení větrem – 2000 Pa 
 Součinitel prostupu tepla rámu – 1,5 W/m2K 
 Zvuková izolace – 48 dB 
 Požární odolnost – Bez požární odolnosti  
 Pracnost na 10 m2 - 4 h pro četu o 10 řemeslnících 

Vlastnosti tohoto sloupko-příčkového systému se liší od vlastností konkurenčního CW 
50, který nabízí rozhodně lepší tepelněizolační vlastnosti. Dále je výrazně nižší hodnota 
maximální zvukové neprůzvučnosti. Oproti možným 60 dB u Reynaersu, je Schüco 
v porovnatelném systému schopno dosáhnout pouze 48 dB. Tyto dvě varianty se téměř 
shodují pouze v maximální tloušťce zasklení, kterou stránky [21] uvádí jako 62 mm. 

6.1.3 Jansen VISS Basic 
Třetím zástupcem je Švýcarská firma Jansen AG. Tuto firmu jsem vybral, jelikož jsou 

náplní jejich práce stejné výrobky jak u předchozích zmíněných firem. Jansen se také zabývá 
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výrobou fasádních a okenních profilů, velký rozdíl však činí používaný materiál. Předchozí dva 
využívali hliník k výrobě jejich systémů. Jansen na rozdíl od nich využívá ocel. 

Já jsem pro svojí práci použil řadu VISS Basic. Stránky výrobce [22] v první řadě 
vyzdvihují použití ocele. Tvrdí, že jejich výrobky nemusí být tak masivní jako profily hliníkové 
díky vyššímu modulu pružnosti. Podle výrobce jejich výrobky nabízí nejestetičtější řešení. Dále 
zmiňují, že je možné kombinovat tento systém s jejich otevíravými výrobky a zaručují 
jednoduchou instalaci venkovního stínění. 

Mnou vybraný systém se shoduju s předešlými variantami opět v pohledové šířce, 
která je zde stejně jako u hliníkových výrobků 50 mm. Na obrázku 8 je patrné, že je princip 
úplně stejný, ale zároveň je patrný rozdíl mezi řešením zasklení firmou Jansen a výrobci 
hliníkových profilů. VISS Basic je podle stránek [22] základní variantou, kterou lze modifikovat. 
Výrobce dále nabízí variantu s vyšší odolností vůči požáru a také systém pro řešení světlíků. 

Obrázek 8 Jansen VISS Basic 

 
Zdroj: [22] 
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Stejně jako u profilů hliníkových níže uvádím fyzikální vlastnosti tohoto výrobku. 

 Odolnost proti zatížení větrem – 2000 Pa 
 Součinitel prostupu tepla rámu – 0,95 W/m2K 
 Zvuková izolace – 47 dB 
 Požární odolnost – Bez požární bezpečnosti – výrobce neudává  
 Pracnost na 10 m2 – 3,5 h pro četu o 10 řemeslnících 

Hodnoty uvedené na stránkách [21] jsou podobné jako hodnoty, které uvádí Schüco a 
Reynaers. Schüco je výrazně převýšeno v oblasti tepelné izolace a prostupu tepla rámem. 
Naopak se téměř shodují v tloušťce zasklení. Výrobce tvrdí, že jejich systém může nést výplň 
tloušťky 6 mm až 70 mm. 

6.1.4 Shrnutí zástupců sloupko-příčkových fasád 
Pro přehlednost jsem se rozhodl uvést všechny získané informace od jednotlivých 

dodavatelů do tabulky. V tabulce 6 jsou uvedeny fyzikální vlastnosti, maximální tloušťka 
zasklení a pracnost na 10 m2. 

Tabulka 8 Vlastnosti zástupců sloupko-příčkových fasád 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [20], [21] a [22] 

Z tabulky 6 vyplývá, že všechny vybrané systémy mají naprosto shodnou odolnost vůči 
působení větru. Tabulka dále jednoznačně ukazuje, že až na pracnost je systém Reynaers CW 
50 nejlepší. Výrobce zaručuje nejlepší tepelněizolační vlastnosti a zároveň zvukovou izolaci. 
Zbývající dva systémy vychází například ve zvukové izolaci téměř shodně. Navrch má ovšem 
ocelový systém. Zaručuje lepší součinitel prostupu tepla zároveň výrobce uvádí vysokou 
hodnotu maximální tloušťky zasklení, tudíž lze využít sklo s lepšími tepelněizolačními 
vlastnostmi než u Schüca. Dále je systém Janssen méně náročný na montáž, pyšní se nejnižší 
pracností pro stejně velkou pracovní četu. 

6.2 Modulová fasáda - zástupci 
V této podkapitole představím zástupce modulových fasád. Vrátím se k firmám 

Reynaers a Schüco, které nabízí hliníkové rastrové fasády, ale i modulové fasády, kterým jsem 
věnoval tuto kapitolu. Opět jsem se snažil o nalezení vzhledově podobných systémů. 

6.2.1 Reynaers ElementFaçade 7 
Webové stránky výrobce [23] uvádí tento systém jako jediný momentálně vyráběný. 

Řada 7 nabízí stejně jako například CW 50 a další z belgické dílny množství různých variant. 

Název

Odolnost 
proti 

zatížení 
větru [Pa]

Součinitel 
prostupu tepla 

rámem Uf 

[W/m2K]

Zvuková 
izolace 

[dB]

Požární 
odolnost

Praconost 

na 10 m2 

[h]

Maximální 
tloušťka 
zasklení 

[mm]

Reynaers CW 50 2000 0,8 60 Není 4 61
Schüco FWS 50 2000 1,5 48 Není 4 62
Janssen VISS Basic 2000 0,95 47 Není 3,5 70
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Jednou z nich je ElementFaçade 7-SG, ten nabízí možnost strukturálního zasklení, která 
přispívá k celistvému vzhledu fasády. 

Já jsem se opět rozhodl pro základní výrobek, tedy pro ElementFaçade 7. Podle [23] se 
potkává s dnešními požadavky na udržitelný rozvoj a zároveň s požadavky estetickými. 
Pohledovou šířku uvádí výrobce jako 75 mm. Výhodou této řady oproti fasádám rastrovým je 
jednoduchost napojení na další výrobek. Rám ElementFaçade 7 stejně jako další modulové 
fasády je připraven pro kontinuální horizontální těsnění, to je viditelně naznačeno na obrázku 
9, kde je ve spodní části zobrazeno těsnění. Kromě napojování jednoho dílce na druhý 
umožňuje tato řada i vkládání oken. Dále se výrobce pyšní rychlou výstavbou, vysokou 
spolehlivostí a kvalitou. To je u modulové fasády pochopitelné, jelikož jsou výrobky připraveny 
v továrním prostředí bez negativních vlivů vnějšího prostředí. 

Obrázek 9 Reynaers ElementFaçade 7 

 
Zdroj [23] 

U modulových fasád budu stejně jako u fasád rastrových uvádět dostupné deklarované 
fyzikální vlastnosti. 

 Odolnost proti zatížení větrem – 2400 Pa 
 Součinitel prostupu tepla rámu – 1,3 W/m2K 
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 Zvuková izolace – 45 dB 
 Požární odolnost – Výrobce neuvádí – Počítám, že není 
 Pracnost na 10 m2 – 3 h pro četu o 10 řemeslnících 

Zde mohu rovnou říci, že mnou vybraná modulová fasáda od Reynaersu má vyšší 
odolnost vůči zatížení větrem než výrobek CW 50 od této belgické firmy. U modulové fasády 
dále webové stránky [23] uvádí minimální tloušťku zasklení. To se u tohoto systému může 
pohybovat od 26 mm do 63 mm. 

6.2.2 Schüco USC 65 
Modulovou fasádu USC 65 jsem vybral pro podobnou pohledovou šířku profilu jako u 

Reynaersu. Nejbližší hodnota byla 65 mm, od tohoto čísla také pochází název této řady. 
Zkratka USC znamená Unitized Systém Construction. 

Výrobce na svých stránkách [24] uvádí mimo mnou využívaných fyzikálních vlastností i 
maximální hmotnost elementu. Ta pro tento systém dosahuje až 500 kg. Umožňuje tedy 
realizaci velkoformátových, architektonicky atraktivních řešení. V porovnání s konkurencí 
Schüco trochu zaostává v maximální tloušťce zasklení. Tento systém nemůže dosahovat tak 
dobrých tepelně izolačních vlastností, protože výplň může být maximálně 56 mm tlustá. Dále 
uvádí, že do tohoto systému lze vměstnat výklopná okna, otevíravá, ale i posuvná. Výrobce 
dokonce zmiňuje, že je systém odzkoušen a zaručuje odolnost proti vniknutí třídy RC 2. 
Obrázek 10 ukazuje detail styku svislého a vodorovného profilu s fixním zasklením dvojsklem. 

Podle stránek [24] je fasáda Schüco USC 65 nabízena ve třech designových variantách. 
Schüco USC 65 F coby modulová fasáda rámového vzhledu a Schüco USC 65 FSG v 
celoskleněném vzhledu s horizontálně nebo vertikálně uspořádanými zasklívacími lištami. 
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Obrázek 10 Schüco USC 65 

 
Zdroj [24] 

Pro jednoduché porovnání systémů níže uvádím všechny zjištěné fyzikální vlastnosti, 
za které ručí sám výrobce. 

 Odolnost proti zatížení větrem – 2250 Pa 
 Součinitel prostupu tepla rámu – 1,4 W/m2K 
 Zvuková izolace – 61 dB 
 Požární odolnost – Není  
 Pracnost na 10 m2 – 3 h pro četu o 10 řemeslnících 

Výrobce deklaruje podobné vlastnosti jako konkurenční Reynaers. Jediný patrný rozdíl 
je ve zvukové izolaci. Zde dosahuje Schüco mnohem lepší hodnoty, tudíž je vhodný pro budovy 
se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem. Dále uvádí na webových stránkách [24] 
maximální tloušťku zasklení. Ta nabývá pro tento systém hodnoty 56 mm. 

6.2.3 Shrnutí zástupců modulových fasád 
Kvůli jednoduššímu vyhodnocení a zároveň pro přehlednost jsem se rozhodl vytvořit 

tabulku 7, ve které uvádím veškeré fyzikální vlastnosti. Kromě fyzikálních vlastností uvádím 
pracnost pro fasádu o ploše 10 m2. 
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Tabulka 9 Vlastnosti zástupců modulových fasád 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [23] a [24] 

Tabulka 7 porovnává vlastnosti dvou různých systémů. Je z ní jednoznačné, že pro 
Reynaers i Schüco je pracnost shodná, prakticky to samé lze říci i o součiniteli prostupu tepla. 
Tyto dva výrobky se však rozchází ve zvukové izolaci, odolnosti proti zatížení větrem a také 
v maximální tloušťce zasklení. Na první pohled bez stanovení vah kritérií nelze určit, který ze 
systémů je lepší.  

6.3 Skleněná terčová fasáda 
Poslední skupinou zůstává skleněná terčová fasáda. Od ostatních dvou se velmi liší, 

k její instalaci se vlastně nepoužívají žádné profily, je pouze nutné přichystat nosnou 
podkonstrukci s terči. Zde byl výběr trochu složitější, ale po konzultaci s Ing. Františkem Trčkou 
jsem se rozhodl oslovit tuzemskou firmu Alia system. 

Ve firmě jsem získal kontakt na Ing. Daniela Knápka, který v této firmě řeší technologie. 
Veškeré informace, které níže uvádím vychází z našeho společného rozhovoru a mailové 
konverzace. 

Pan inženýr uvedl, že začátek prací na terčové fasádě je shodný jako u rastrové a 
modulové fasády. Architekt a investor předloží svojí vizi a po zpracovateli chtějí, co 
nejpřesnější provedení. Tento návrh vlastně vytváří hranice, kterých se musí zpracovatel držet. 
Dodavatel musí přijít s řešením nosné konstrukce, na kterou budou tabule skla přimontovány. 
Při tomto návrhu záleží na velikosti nesených tabulí, lokalitě a například na výšce budovy. 
Z tohoto vyplývá další věc, kterou pan Knápek zmínil. Tento proces se pro každou budovu 
opakuje, ale v těchto vlastnostech je vlastně pokaždé ojedinělý. Zde vzniká obrovský rozdíl 
mezi touto skupinou a skupinou rastrových a modulových fasád, u kterých stačí vybrat 
z katalogu vhodnou variantu. Nelze vybrat systém, protože je pro každou budovu jiný. 

Návrh podkonstrukce a použití terčů je velmi ovlivněn nároky na vzhled a velikostí 
tabulí skla. Pokud budou například využity vysoké dílce musí být jedno sklo drženo v šesti 
bodech. Oproti standardnímu uchycení v rozích zde přibývají i úchyty uprostřed svislých stran. 
Inženýr Knápek dále velmi zdůraznil, že je nutno brát v potaz dilataci, proto je v každé tabuli 
kromě klasických kulatých otvorů, kterými jsou protaženy dříky terčů, otvor oválný. Bez tohoto 
otvoru by bylo zabráněno dilataci a sklo by mohlo vlivem změn teplot prasknout. 

Jako další informaci zmiňoval inženýr Knápek návrh zasklení. Tvrdil, že nelze využívat 
protipožární zasklení. U tohoto skla jsou lepeny dvě tabule lepidlem, které zabraňuje 
prohoření. Vlivem otvorů v zasklení by použití tohoto skla nedávalo smysl a ztrácelo by tuto 

Název

Odolnost 
proti 

zatížení 
větru [Pa]

Součinitel 
prostupu tepla 

rámem Uf 

[W/m2K]

Zvuková 
izolace 

[dB]

Požární 
odolnost

Praconost 

na 10 m2 

[h]

Maximální 
tloušťka 
zasklení 

[mm]

Reynaers ElementFaçade 7 2400 1,3 45 Není 3 63
Schüco USC 65 2250 1,4 61 Není 3 56
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protipožární vlastnost. Nijak náročné není použití bezpečnostního skla. To provrtáním neztrácí 
své vlastnosti. 

Investor zpravidla požaduje i maximální hodnotu U, tedy součinitele prostupu tepla a 
R’w

 zvukovou neprůzvučnost pláště. Dosažení těchto hodnot je úkolem sklářů, ti ze své nabídky 
vyberou vhodné zasklení pro splnění těchto kritérií, na dodavateli celé fasády je pak statické 
posouzení. Čili zda je podkonstrukce schopna unést toto zasklení. 

Z tohoto rozhovoru vyplývá, že nelze pro tento typ fasády přesně určit fyzikální 
vlastnosti, které jsem zmiňoval u předchozích zástupců odlišných systémů. Všechny tyto 
vlastnosti, a i další jsou ovlivněny požadavky a následným návrhem. Mohou být tedy pro 
každou budovu úplně jiné. 

Na závěr bych chtěl zhodnotit všechny získané poznatky. V odvětví terčových fasád 
neexistují „katalogové profily“ jako u rastrové a modulové fasády. Neexistují tedy systémy, u 
kterých jsou přesně deklarovány fyzikální vlastnosti. Z tohoto důvodu nebudu v porovnání 
s terčovou fasádou dále pracovat. 

6.4 Stanovení ceny pro LOP 
Kalkulace ceny v tomto oboru je ovlivněna mnoha faktory. Dodavatelé systémů jako 

Reynaers a Schüco mají své vlastní programy, ve kterých kalkulují cenu za výrobky. Software 
ReynaPro (pro výrobky firmy Reynaers) a SchüCal (pro kalkulování ceny fasád od Schüca) 
poskytují výrobci i firmám, které pouze zpracovávají profily a následně fasády montují. Dalším 
používaným softwarem je LogiKal. 

Do programu je vždy nutné zadat rozměrovou a tvarovou specifikaci a zvolený systém. 
Na základě těchto kritérií doporučí program hloubku profilů, sám ukáže, které profily jsou 
staticky nevyhovující. Pro snadnější pochopení uvedu příklad z praxe. Investor si přeje 
rastrovou fasádu s profilem pohledové šířky 50 mm. Toto kritérium splňují všechny mnou 
vybrané varianty. Do programu bych tedy zadal jeden ze systémů a následně i tvarovou a 
rozměrovou specifikaci. Program mi doporučí profil o hloubce 160 mm a hlubší. Z logiky věci 
vyplývá, že čím větší pole, tím vyšší nárok na hloubku profilu a zároveň i vyšší cena. 

Mezi faktory ovlivňující cenu za fasádu patří: 

 Tvarová a rozměrová specifikace 
 Hloubka systému 
 Typ těsnění 
 Druh a tloušťka zasklení 
 Instalace otevíravých prvků 
 Vnitřní a vnější povrchová úprava 
 Vnitřní stínění eventuálně venkovní stínidla 
 Obklady 

Stanovení ceny je tedy náročný proces, který je ovlivněn velkým množstvím vstupních 
dat. Samotná cena musí být vykalkulována v softwaru, který vyvinul výrobce. Ani po kalkulaci 
této ceny není známá konečná cena. Program totiž počítá pouze s cenou na materiál, vůbec 
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nezahrnuje náklady na stroje a mzdy. Tyto ceny jsou běžně stanoveny vedoucím obchodního 
oddělení. 
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7 Vyhodnocení 
V této kapitole hodnotím vlastnosti pěti variant lehkých obvodových plášťů, které jsem 

výše popsal. Navazuji na kapitolu 5.3, ve které jsem popsal způsob hodnocení. Zde tedy 
přiřazuji vlastnostem pro jednotlivé varianty bodové hodnocení, které následně násobím 
váhou. Váhy pro kritéria jsem spočetl v kapitole 5.3 Hodnocení kritérií. 

Tabulka 10 Hodnocení zvolených variant 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 10 je patrné, která z mnou zvolených variant vyšla jako nejhorší. Je jí systém 
FWS 50 od Schüca. Získal ze všech pěti variant nejméně bodů, a tudíž skončil daleko za 
ostatními po zohlednění vah kritérií. Zbylé čtyři varianty vyšly téměř shodně. Buď získaly 18, 
nebo 19 bodů. Po započítání vah kritérií jsem mohl varianty uspořádat. 

Nejlépe tak vyšel systém USC 65 od Schüca. Tato modulová fasáda měla navrch oproti 
rastrovým fasádám především díky nižší pracnosti. Dále tomuto systému k prvenství pomohla 
nejlepší hodnota zvukové neprůzvučnosti. Zaostává v maximální tloušťce zasklení a součinitel 
prostupu tepla má druhý nejhorší ze všech pěti variant. Právě kvůli těmto negativům byl rozdíl 
mezi prvním a druhým systémem tak nepatrný. Janssen velmi těžil z dobrých tepelněizolačních 
vlastností a z podobné doby montáže. 

  

Název
Praconost 

na 10 m2 

[h]

Součinitel 
prostupu tepla 

rámem Uf 

[W/m2K]

Zvuková 
izolace 

[dB]

Maximální 
tloušťka 
zasklení 

[mm]

Odolnost 
proti 

zatížení 
větru [Pa]

Požární 
odolnost

Celkem 
bodů

Pořadí

Váha kritéria 0,340 0,232 0,184 0,121 0,075 0,049
Reynaers CW 50 4 0,8 60 61 2000 Není
Body 3 5 4 2 3 1 18
Body * váha 1,02 1,16 0,736 0,242 0,225 0,049 3,432 4.
Schüco FWS 50 4 1,5 48 62 2000 Není
Body 3 1 3 3 3 1 14
Body * váha 1,02 0,232 0,552 0,363 0,225 0,049 2,441 5.
Janssen VISS Basic 3,5 0,95 47 70 2000 Není
Body 4 4 2 5 3 1 19
Body * váha 1,36 0,928 0,368 0,605 0,225 0,049 3,535 2.
Reynaers ElementFaçade 7 3 1,3 45 63 2400 Není
Body 5 3 1 4 5 1 19
Body * váha 1,7 0,696 0,184 0,484 0,375 0,049 3,488 3.
Schüco USC 65 3 1,4 61 56 2250 Není
Body 5 2 5 1 4 1 18
Body * váha 1,7 0,464 0,92 0,121 0,3 0,049 3,554 1.
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8 Závěr 
V úvodu bakalářské práce popisuji důvod zvolení tohoto tématu a také cíl. Následně se 

moje práce zabývá charakteristikou materiálů, používanými systémy a jejich zástupci. Velká 
část bakalářské práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi a způsobu jejich měření, popřípadě 
zkoušení. 

V teoretické části jsem nejdříve popsal používané materiály. Poté jsem byl schopen 
rozhodnout, které materiály jsou vhodné pro výrobu systémů a které mohou být použity 
pouze jako materiály obkladové případně výplňové. Kromě toho jsem představil používané 
systémy. V třetí kapitole jsem splnil dílčí cíl, kterým bylo určení výhod a nevýhod používaných 
materiálů v oboru. 

Následovalo stanovení kritérií a určení jejich vah. Abych tak mohl učinit, oslovil jsem 
odborníky, kteří se v oboru lehkých obvodových plášťů pohybují už několik let. Mimo jiné jsem 
na stanovení těchto kritérií spolupracoval s Českou komorou lehkých obvodových plášťů. Dále 
jsem využil technických norem, které popisují zkoušky a výstupy těchto zkoušek. Po stanovení 
kritérií jsem těmto kritériím přiřadil váhy pomocí Saatyho metody. 

Hlavním cílem bylo určení nejvhodnějšího systému. Po stanovení kritérií a určení jejich 
vah jsem proti sobě mohl postavit všechny vybrané varianty. Jednalo se o tři varianty ze 
skupiny rastrových fasád a dva zástupce ze skupiny modulových fasád. Hlavní cíl byl splněn a 
po přezkoumání jsem určil nejefektivnější variantu. Ve své práci jsem vyhodnotil systém 
Schüco USC 65, který je zástupcem skupiny modulových fasád, jako systém nejvýhodnější. 
Zároveň se mi podařilo vytvořit přesné pořadí zkoumaných systémů. Na opačném konci tohoto 
žebříčku se umístil zástupce skupiny rastrových fasád – systém Schüco FWS 50. 
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