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Anotace 

ŠOLC, Vítězslav. Prosklené obvodové pláště stavebních objektů – požárně bezpečnostní 

řešení: Diplomová práce. Ostrava, 2015. VŠB – TU Ostrava Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 63 s. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením souboru požadavků na prosklené obvodové pláště 

z hlediska požární bezpečnosti a návrhem jejich inovací. V úvodních kapitolách se věnuje 

sklu, jeho vlastnostem, druhům, třídění a použití ve stavebních konstrukcích. Dále 

specifikuje požadavky na bezpečnostní charakteristiky prosklených stavebních konstrukcí, 

uvádí možnosti stanovení vlastností vybraných skel, posouzení vlivu druhu a způsobu 

zasklení na požární odolnost konstrukce. Závěrečná kapitola obsahuje hodnocení souboru 

požadavků na prosklené obvodové pláště a návrh jejich inovace z hlediska požární 

bezpečnosti. Do samostatných příloh, doplňujících text diplomové práce, jsou soustředěny 

obrázky, tabulky a výčet předpisů a norem, které se na prosklené konstrukce vztahují. 

Klíčová slova: Sklo; stavební konstrukce; prosklený obvodový plášť; požární odolnost; 

požární pás 

Annotation 

ŠOLC, Vítězslav. Glazed Curtain Walls of Buildings - Fire Safety Design: Thesis. Ostrava, 

2015. VŠB – TU Ostrava Faculty of Safety Engineering. 63 p. 

This thesis deals with the evaluation set of requirements for glazed curtain walls in terms 

of fire safety and design of their innovations. The introductory chapters are devoted to 

glass, its properties, types, classification and use in building construction. It also specifies 

requirements for safety features glass constructions, indicates the possibility of 

determining the properties of selected glasses, assess the type and method of glazing on the 

fire resistance of the structure. The final chapter reviews the file requirements for glazed 

curtain walls and a proposal for their innovation in terms of fire safety. The separate 

supplements of this thesis contain images, tables and a list of rules and standards that apply 

to glass construction. 
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1 Úvod 

Nezbytnou podmínkou života v našem prostředí je světlo ve své přirozené podobě – 

sluneční záření. V případě uzavřených stavebních objektů lze zdroje přirozeného světla 

dosáhnout např. vymezením volných otevřených otvorů v obvodovém plášti, tj. 

vytvořením otevřených prostorů, nebo v případě prostorů uzavřených prostřednictvím 

průsvitných (průhledných) výplní, které takové vymezené otvory obvodového pláště 

vyplňují. Další možností prosvětlení stavebních objektů mohou být taková řešení, kdy je 

z průsvitných (průhledných) konstrukcí realizován kompletně celý obvodový plášť. 

Nejběžnějším stavebním materiálem, který při vhodném uzpůsobení v konstrukci 

obvodového pláště zajišťuje naplnění základní podmínky prosvětlení, je sklo. Nad to má 

sklo celou řadu dalších vlastností, které lze současně využít např. pro plnění hledisek 

tepelně technických, akustických, bezpečnostních, hygienických nebo estetických [1]. Sklo 

a z něho tvořené jednotlivé výrobky a konstrukce jsou tak významnými prvky staveb. 

Každá stavba musí být, ve vazbě na stavební materiály a výrobky do ní zabudovávané, 

navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro požadovaný 

účel využití. Jednotlivé stavební materiály a výrobky totiž mají zásadní vliv zejména 

na mechanickou odolnost a stabilitu staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, životního 

prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energií a ochranu tepla, atd. 

A to jak při jejich užívání, tak při jejich údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po 

celou dobu předpokládané existence staveb. Ve vztahu k požární bezpečnosti lze vhodnou 

volbou materiálů, výrobků a vhodným řešením stavebních konstrukcí u stavebních objektů 

účinně bránit rozvoji a šíření požárů, nebo toto do určité míry omezit [2]. Uvedené obecné 

požadavky se proto vztahují i na prosklené konstrukce, které jsou charakterizovány svými 

specifickými vlastnostmi, vycházejícími z technických charakteristik stanovených podle 

zkušebních metod a postupů [2]. Diplomová práce se věnuje charakteristice skla, jeho 

vlastnostem, třídění, výrobě a použití ve stavebních konstrukcích, dále uvádí požadavky 

na bezpečnostní charakteristiky prosklených stavebních konstrukcí, mapuje předpisy 

a technické normy, vztahující se na prosklené konstrukce, uvádí možnosti stanovení 

vlastností vybraných skel a posuzuje vliv druhu a způsobu zasklení na požární odolnost 

stavebních konstrukcí. Cílem diplomové práce je hodnocení souboru požadavků na 

prosklené obvodové pláště a návrh na jejich inovaci z hlediska požární bezpečnosti. 
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2 Rešerše 

Pro tvorbu této diplomové práce bylo zapotřebí nastudovat zejména níže uvedenou 

literaturu, české technické normy a další zdroje. Primárně z těchto bylo při vypracování 

diplomové práce čerpáno. Ostatní použité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. 

LINZ, Barbara. Glas/Verre/Glass, London, 2009, 283 p., ISBN: 9783833151699 

Jedná se o publikaci z řady představující jednotlivé stavební materiály. Publikace 

věnovaná sklu mapuje nejkrásnější a nejzajímavější případy použití skla v mezinárodní 

architektuře a interiérovém designu 21. století a toto dokumentuje na celé řadě barevných 

ilustrací. 

ACHILLES, Andreas, NAVRATIL, Diane. Glass construction. Basel, 2009, 79 p., 

ISBN: 9783764388515 

Publikace popisuje sklo jako stavební materiál, a to od způsobu výroby, přes jeho 

druhy, třídění, použití ve stavebních konstrukcích včetně jednotlivých způsobů montáže až 

po jeho konkrétní aplikace ve stavbách. 

WURM, Jan. Glas als Tragwerk: Entwurf und Konstruktion selbsttragender Hu llen. 

Basel, 2007, 255 s, ISBN: 9783764376079 

Jedná se o publikaci předkládající ucelený pohled na problematiku navrhování 

prosklených stavebních konstrukcí. Věnuje se vlastnostem, způsobům výroby, 

požadavkům a způsobům aplikace zejména plochého skla. 

PUŠKÁR, Anton, FUČILA, Jozef, ŘEHÁK, Ivan, VAVROVIČ, Boris. Obvodové 

pláště budov – fasády. Bratislava: Jaga group, v. o. s., 2002, 311 s, ISBN: 80-88905-47-8 

Jedná se o publikaci kompletně věnovanou všem druhům obvodových plášťů budov – 

netransparentních, transparentních, realizovaných z kusových staviv, postupnou montáží, 

z velkorozměrových prvků, apod. Jednotlivé kapitoly věnované vybraným druhům 

obvodových plášťů vycházejí ze zásad stavební fyziky a slovenských právních 

a normativních předpisů, které se vztahují na obvodové pláště. 
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FLORIÁN, Miloš. Inteligentní skleněné fasády. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 

190 s. ISBN 80-01-03195-0 

Jedná se o vysokoškolskou učebnici Fakulty architektury Českého vysokého učení 

technického v Praze. Publikace se zabývá problematikou skleněných fasád – jejich 

architektonickým návrhem, funkčností, vycházející z požadavků moderní architektury, 

jejich vlastním technickým provedením. Uvedené prezentuje na celé řadě konkrétních 

objektů.  

Z publikace byly do diplomové práce použity informace o možných způsobech řešení 

prosklených obvodových plášťů. 

ADÁMEK, Jiří, a kolektiv. Stavební látky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, rok neuveden. 72 s. ISBN neuvedeno 

Tato publikace, koncipovaná jako studijní materiál pro studenty stavební fakulty 

Vysokého učení technického v Brně, se věnuje charakteristice, členění a použití základních 

stavebních materiálů – keramiky, dřeva, kovů a skla ve stavebnictví. 

Z publikace byly použity základní informace o vlastnostech, výrobě, dělení a použití 

skla ve stavebnictví. 

JIRÁSEK, Jakub, VAVRO, Martin. Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3 

Tento zdroj poskytuje informace o složení skla, historii výroby skla v Čechách 

a na Moravě, surovinách pro výrobu skla, vlastní výrobě skla, druzích skla a jejich použití.  

Ze zdroje byly čerpány informace, týkající se složení skla, surovin pro jeho výrobu 

a informace o vlastní výrobě či možnosti dělení skel. 

FANDERLÍK, Ivan. Vlastnosti skel. Praha: Informatorium, spol. s r. o., 1996. 313 s. 

ISBN 80-85427-91-5 

Tato rozsáhlá publikace je výlučně věnována vlastnostem skla. Souhrnně uvádí výčet 

jednotlivých vlastností skel, přehledně je rozděluje, definuje a dále u nich uvádí teoretické 

a praktické poznatky.  
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Z publikace byly do diplomové práce použity informace o vlastnostech skel. 

Skutečnosti řešící legislativní úpravu problematiky byly čerpány z  právní a další 

předpisů [5], [19] - [21] a [27] citovaných v seznamu literatury. 

Při tvorbě kapitol diplomové práce, věnovaných bezpečnostním charakteristikám 

prosklených konstrukcí, technickým normám, vztahujícím se k proskleným konstrukcím, 

a hodnocení souboru požadavků požární bezpečnosti bylo čerpáno výhradně z českých 

technických norem [14], [16] - [18], [23] - [26] a [35], které jsou citovány v seznamu 

literatury. Z těchto zdrojů rovněž vychází část obrazové a tabulkové přílohy. 
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3 Sklo a jeho vlastnosti 

3.1 Sklo jako materiál 

Sklo řadíme do skupiny významných silikátových materiálů s širokou škálou uplatnění 

ve stavebnictví, architektuře, průmyslu či umění. Ve stavebnictví se nejčastěji používá 

k zasklívání otvorů. Jedná se o jeden z mála stavebních materiálů chránící před 

povětrnostními vlivy a zároveň propouštějící světlo. Dále se uplatňuje jako prvek 

architektonický, který hraje výraznou roli při výsledném dotváření exteriérů a interiérů [3]. 

Sklo je anorganický, amorfní (nekrystalický) materiál vyráběný tavením vhodných 

surovin a následným řízeným ochlazením vzniklé skloviny bez krystalizace. Skelný stav 

vzniká plynulým přechodem ze stavu kapalného do stavu pevného. Při procesu 

ochlazování skla nabývá viskozita vlivem svého plynulému růstu tak vysokých hodnot, 

že se výsledný materiál navenek jeví pevnou látkou. Ztuhnutí tak není způsobeno 

krystalizací, jako je tomu při ochlazování taveniny u většiny ostatních látek [4]. Struktura 

základních stavebních jednotek skla nemá, na rozdíl od ostatních krystalických látek, 

pravidelné, symetrické a periodické uspořádání [3]. 

Sklo může být tvořeno celou řadou anorganických látek. Mezi nejběžnější skla patří 

skla oxidová, u kterých podle převažující složky rozlišujeme skla křemičitá a skla 

boritokřemičitá. Skla fluoridová, fosforečná nebo chalkogenidová (tj. na bázi S – Se – Te) 

jsou užívána pro speciální účely. Křemičité sodnovápenaté sklo (tj. sklo soustavy SiO2 –

 CaO – Na2O), jehož struktura je zobrazena na obr. A.1 přílohy A, je nejpoužívanějším 

sklem ve stavebnictví [3]. 

Z chemického hlediska je sklo považováno za tuhý roztok různých křemičitanů 

sodných, draselných, vápenatých, popřípadě olovnatých či barnatých. Ty jsou doprovázeny 

dalšími sloučeninami, zejména oxidy kovů [3]. 

3.2 Vlastnosti skla 

Sklo je charakteristické zejména vysokou propustností světla v části viditelného 

spektra záření, tuhostí a tvrdostí při běžných teplotách, křehkostí, homogenitou, odolností 

vůči povětrnostním a chemickým vlivům, vysokou pevností v tlaku, relativně nízkou 
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měrnou tepelnou a elektrickou vodivostí a vysokou nepropustností a odolností vůči vodě, 

vzduchu a jiným látkám. 

Vhodným výběrem jednotlivých složek sklářského kmene – základních surovin 

a přídavných látek a jejich poměrným zastoupením, je možné významným způsobem 

vlastnosti skla ovlivnit.  

Vlastnosti skel je možné rozdělit na vlastnosti chemické a vlastnosti fyzikální. 

Chemické vlastnosti 

Podle Ivana Fanderlíka patří mezi chemické vlastnosti skla zejména jeho odolnost 

proti vodě, odolnost proti alkáliím, odolnost proti kyselinám a dalším chemikáliím, a to 

v závislosti na tom, k jakým účelům sklo slouží. Chemickou odolností skla se rozumí 

schopnost skla odolávat působení různých vnějších prostředí. Vystavení skla korozním 

účinkům prostředí může vést k snížení jeho užitných vlastností, např. vlivem povrchové 

koroze, odleptávání povrchu, a dále k poklesu optické kvality (propustnosti) skla nebo 

ke změnám jeho pevnosti. Chemická odolnost skla závisí na struktuře, složení skla, složení 

a koncentraci korozního prostředí, teplotě a času působení korozního prostředí, ploše skla 

a objemu korozního činidla [7]. Většina skel se vyznačuje dobrou chemickou odolností, 

kromě odolnosti vůči kyselině fluorovodíkové. 

Fyzikální vlastnosti 

I fyzikální vlastnosti skla je možné dělit, a to na vlastnosti tepelné, optické 

a elektrické. Tepelné vlastnosti skla se zohledňují např. při řešení technologie výroby, při 

tepelně technických výpočtech a zejména při finálním použití skla, které může být 

vystaveno zvýšeným a v některých případech i extrémním teplotám. Mezi tepelné 

vlastnosti zahrnujeme teplotní roztažnost, odolnost proti náhlým změnám teplot, viskozitu, 

měrnou tepelnou kapacitu, tepelnou vodivost, povrchové napětí nebo krystalické vlastnosti.  

Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti, kterými je nejčastěji vyjadřována pevnost skla, mají zpravidla 

rozhodující vliv na jeho použití. Mechanické vlastnosti skla jsou charakterizovány 

modulem pružnosti, Poissonovou konstantou, pevností v tahu, tlaku a ohybu, rázovou 

houževnatostí, tvrdostí, brusnou tvrdostí či pevností proti přetlaku. Charakteristickou 
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optickou vlastností skla je v případě neabsorbujících, čirých skel jejich propustnost 

světelného záření dopadajícího na zemi [7]. Křemičitým sodnovápenatým sklem může 

procházet světelné záření v intervalu od blízkého ultrafialového záření o vlnové délce 315 

– 380 nm přes viditelné záření o vlnové délce 380 – 780 nm až po blízké infračervené 

záření o vlnové délce 780 – 3000 nm [10]. Elektrické vlastnosti skel jsou vyjadřovány 

elektrickou vodivostí (iontovou, elektronovou), dielektrickými ztrátami a elektrickou 

pevností [7]. 

Pro potřebu diplomové práce jsou v následující kapitole dále detailněji rozebrány 

pouze vlastnosti ovlivňující chování skla při požáru. Vybrané vlastnosti skla jsou uvedeny 

v tab. B.1 přílohy B. 

3.2.1. Vlastnosti ovlivňující chování skla při požáru 

Rozhodující vliv na chování skla v ohni mají především níže popsané tepelné, teplotní 

a mechanické vlastnosti. 

Teplotní roztažnost 

Teplotní roztažností skla rozumíme změnu jeho rozměrů se změnou teploty 

za konstantního tlaku. Rozeznáváme teplotní roztažnost délkovou a objemovou. Tyto jsou 

charakterizovány délkovým součinitelem teplotní roztažnosti α, definovaným vztahem (1), 

resp. objemovým součinitelem teplotní roztažnosti β, definovaným vztahem (2) [7], [11]. 

 
t

l

l d

d1

0
=α [K-1], (1) 

kde α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 l0 je délka měřeného vzorku při referenční teplotě t0 [m], 

 dl je prodloužení měřeného vzorku při změně teploty dt [m]. 

 
t

V

V d

d1

0
=β [K-1], (2) 

kde β je objemový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 V0 je objem měřeného vzorku při referenční teplotě t0 [m
3], 

 dV je zvětšení objemu měřeného vzorku při změně teploty dt [m3]. 
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Sklo, coby pevná látka s izotropní strukturou, se vyznačuje nízkou hodnotou délkové 

teplotní roztažnosti α, jak je patrné z tab. 1. Mezi délkovým a objemovým součinitelem 

teplotní roztažnosti skla proto platí vzájemný vztah (3) [7], [11]. 

 αβ 3= [K-1], (3) 

kde β je objemový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K-1]. 

Délková teplotní roztažnost je funkcí teploty, a proto je třeba pro vyjádření vztahu 

mezi teplotou a délkou uvažovat větší teplotní interval (viz vztah (4) [7], [11]). 

 )1( 2
210 ttll αα ++= [m], (4) 

kde l je koncová délka měřeného vzorku [m], 

 l0 je počáteční délka měřeného vzorku [m], 

 α1 a α2 jsou konstanty, 

 t je teplota [K]. 

Protože vztahem (1) je definován tzv. pravý součinitel délkové teplotní roztažnosti, 

udávající změnu délky vzorku se změnou teploty o dt při dané teplotě t, je nutné pro malé 

teplotní intervaly uvažovat součinitel α jako konstantu a vztahem (5) definovat tzv. střední 

součinitel délkové teplotní roztažnosti, který udává relativní změnu délky vzorku skla při 

změně teploty o 1 K v teplotním intervalu (t2;t1) [7], [11]. 

 
t

l

l
tt

∆

∆
=

0
...

1
21α [K-1], (5) 

kde αt1…t2 je střední součinitel délkové teplotní roztažnosti [K-1], 

 t1 a t2 jsou počáteční a koncová teplota [K], 

 l0 je počáteční délka měřeného vzorku [m], 

 ∆l je změna délky při změně teploty ∆t = t2 – t1 [m]. 

Nejmenší délkovou teplotní roztažnost vykazuje díky velmi pevné vazbě Si – O čisté 

křemenné sklo [7]. Závislost délkové teplotní roztažnosti křemenného skla na teplotě 

v porovnání s technickými skly je patrná z obr. A.2 přílohy A. Teplotní závislost délkové 
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roztažnosti nejčastěji vyjadřuje tzv. křivka teplotní roztažnosti. Tato má rozdílný průběh 

v případě skel vytvrzených (prudce ochlazených), nebo špatně vychlazených a skel 

vychlazených. Vytvrzené sklo má oproti vychlazenému sklu nižší hustotu a blíží se tak 

svou strukturou roztavenému sklu (sklovině). Ta se vyznačuje větší vzdáleností částic a tím 

i nižší hustotou. Se zvyšující se teplotou dochází ke změně struktury a její stabilizaci, sklo 

je možné považovat za vychlazené a křivky teplotní roztažnosti jsou dále rovnoběžné [7], 

[11]. 

Modul pružnosti a Poissonova konstanta 

Youngův modul pružnosti v tahu, vyjadřující pružnost i tuhost skla, je definován 

Hookeovým zákonem (6) [7], [12]: 

 
ε

σ
=E [Pa], (6) 

kde E je modul pružnosti v tahu [Pa], 

 σ je napětí v tahu [Pa], 

 ε je poměrné prodloužení tělesa v tahu, 
0l

l∆
=ε , 

 ∆l je prodloužení tělesa [m], 

 l0 je původní délka tělesa [m]. 

Modul pružnosti ve smyku je definován vztahem (7) [7], [12]: 

 
γ

τ
=G [Pa], (7) 

kde G je modul pružnosti v tahu [Pa], 

 τ je napětí ve smyku [Pa], 

 γ je poměrné posunutí, 
b

u
=γ , 

 u je posun horní vrstvy vzorku, v níž působí smykové napětí [m], 

b je výška vzorku [m]. 
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Poissonova konstanta µ  je konstantou úměrnosti mezi poměrnou deformací ve směru 

napětí a poměrnou deformací ve směru kolmém k působícímu napětí. Mezi moduly 

pružnosti a Poissonovou konstantou platí vzájemné vztahy (8) a (9) [7], [12]: 

 )1(2 += µGE [Pa], (8) 

 
G

GE

2

2−
=µ [-], (9) 

kde µ  je Poissonova konstanta [-], 

 E je Youngův modul pružnosti v tahu [Pa], 

 G je modul pružnosti ve smyku [Pa]. 

Moduly pružnosti E a G rostou se zvyšující se teplotou. Závislost modulu pružnosti 

v tahu E čirého křemenného skla na teplotě je uveden na obr. A.3 přílohy A. 

Pevnost v tahu, tlaku, ohybu a smyku 

Za normální teploty (cca 20 °C) je sklo materiálem křehkým – do svého porušení se 

deformuje pouze pružně, plastickou deformaci lze zanedbat. Pro pružnou deformaci platí 

Hookeův zákon (6) [7], [12]. Značné rozdíly v pevnosti skel proti rázu, tahu, tlaku, ohybu 

jsou oproti jeho teoretické pevnosti zanedbatelné. Teoretická pevnost skla je vyjádřena 

soudržností silotvorných atomů a kyslíkových můstků. Obecně platí, že sklo je pevnější 

s rostoucím obsahem oxidu křemičitého (SiO2) a s klesajícím obsahem oxidu sodného 

(Na2O). Skutečná pevnost skla však výrazně závisí na vnitřních defektech a zejména na 

kvalitě povrchu skla (vliv mají prasklinky, trhlinky, škrábance, apod.). Pevnost skla v tahu 

pak výrazně závisí na rozměrech skla, a to zejména při jeho velikosti pod 1 mm. Skleněná 

vlákna o průměru 0,1 mm vykazují hodnoty tahové pevnosti až 290 MPa, vlákna 

o průměru 4 µm až 3380 MPa [3]. 

Odolnost proti náhlým změnám teploty 

Schopnost skla odolat bez porušení teplotnímu rázu (v daném teplotním intervalu) 

udává odolnost proti náhlým změnám teploty. Vyjadřuje nejvyšší diferenciál teplot, o který 

je bez prasknutí skla toto ze zahřátého stavu ochladit či chladného stavu ohřát (viz vztah 

(10) [7], [11]). 
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E

t
α

µσ )1( −
=∆ [K], (10) 

kde ∆t je odolnost proti náhlým změnám teploty [K], 

 σ je pevnost skla v tahu [Pa], 

 µ  je Poissonova konstanta [-], 

 α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 E je Youngův modul pružnosti [Pa]. 

Kromě výše uvedených veličin závisí tepelná odolnost skla také na jeho homogenitě, 

neporušenosti povrchu, vychlazení, tloušťce stěny, či rozměru výrobku. Tepelnou odolnost 

skla nejvíce z uvedených vlastností ovlivňuje délkový součinitel teplotní roztažnosti α. 

Sklo je odolnější, čím je jeho hodnota nižší [7], [11]. Při prudkém zahřátí skla působí 

na jeho povrchu tlaková napětí při prudkém ochlazení napětí tahová [7]. Vzhledem 

ke skutečnosti, že pevnost skla v tahu je výrazně menší než pevnost skla v tlaku (viz tab. 

B.1 přílohy B), tabulové ploché sklo při ochlazení snadněji praskne vlivem působení 

tahového napětí na jeho povrchu [7], [11]. 

Při tloušťce skla 1 – 2,5 mm je za normálních podmínek pro křemenné sklo ∆t = 1000 

– 1100 °C. Desky z křemenného skla o tloušťce 20 – 30 mm vydrží několikanásobně 

ochlazení ve vodě a ∆t = 450 – 500 °C. Při teplotách nad 1000 °C může docházet 

ke krystalizaci čirého křemenného skla a s ní spojenému praskání skla při jeho ochlazení pod 

300 °C. Tato skutečnost je pro použití výrobků z křemenného skla limitující a proto by tyto 

výrobky neměly být při použití vystavovány teplotám 600 – 1000 °C [7], [11]. 

Při výpočtu odolnosti skla proti náhlým změnám teploty bývá do vztahu (10) 

dosazována průměrná hodnota pevnosti skla v tahu 70 – 80 MPa. Při zohlednění 

bezpečnostního faktoru se do vztahu (10) dosazuje hodnota pevnosti skla v tahu o 30 % 

nižší. Odolnost skla proti náhlým změnám teploty se zvyšuje vytvrzením.  

Vystavíme-li ploché sklo trvalému rozdílu teplot tak, že oba jeho povrchy vykazují 

konstantní teploty t1 a t2 (kdy t1 je vyšší než t2), vzniká vlivem lineárního teplotního spádu 

tepelný tok deskou plochého skla. Oba povrchy jsou pak vystaveny stejně velkému stálému 

namáhání – teplejší povrch je pod tlakem (znaménko –), chladnější povrch je pod tahem 
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(znaménko +), jak dokládají vztahy (11) a (12). Odolnost takového plochého skla potom 

udává vztah (13) [7], [11]: 

 
)1(2

)( 21
1

µ

α
σ

−

−−
=

ttE
[Pa], (11) 

 
)1(2

)( 21
2

µ

α
σ

−

−+
=

ttE
[Pa], (12) 

 
E

P
t

α

µ)1(2 −
=∆ [K], (13) 

kde σ1 je napětí na teplejším povrchu [Pa], 

 σ2 je napětí na chladnějším povrchu [Pa], 

  µ  je Poissonova konstanta [-], 

 α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 E je Youngův modul pružnosti [Pa], 

 t1 je teplota teplejšího povrchu [K ], 

 t2 je teplota chladnějšího povrchu [K ], 

 P je přípustná pevnost skla v tahu [Pa]. 

Při zahřívání nebo ochlazování plochého skla konstantní rychlostí se ve skle ustálí 

pravidelně rozložené vnitřní napětí definované vztahem (14) [7], [11]: 

 
2

2)1(3

1









−
=

d
v

a

E

µ

α
σ [Pa], (14) 

kde σ je napětí [Pa], 

  α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

 E je Youngův modul pružnosti [Pa], 

 a je teplotní vodivost [m2.s-1], 

 µ  je Poissonova konstanta [-], 

 v je rychlost zahřívání nebo ochlazování [K.s-1], 

 d je tloušťka skla [m]. 
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Pokud dosadíme do vztahu (10) střední hodnoty pevnosti v tahu a modulu pružnosti 

a zanedbáme člen (1 - µ), bude pro ploché sklo o tloušťce 1 mm maximální rozdíl teplot 

určen vztahem (15) [7], [11]: 

 
710

10000

α
=∆t [K], (15) 

kde ∆t je odolnost proti náhlým změnám teploty [K], 

 α je délkový součinitel teplotní roztažnosti [K -1]. 

Odolnost skla proti náhlé změně teploty je tedy nepřímo úměrná tloušťce skla. Čím 

větší je tloušťka skla, tím menší je jeho odolnost, jak je patrné ze vztahu (16) [7], [11]: 

 
d

t
td

1∆
=∆ [K], (16) 

kde ∆td je odolnost proti náhlým změnám teploty [K], 

 ∆t1 je odolnost proti náhlé změně teploty při tloušťce plochého skla 1 mm [K], 

 d je tloušťka plochého skla [m]. 
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4 Suroviny a výroba skla 

Hlavními složkami pro výrobu průmyslového skla používaného ve stavebnictví jsou: 

sklotvorná látka - SiO2, CaO a alkálie – Na2O, K2O, které jsou souhrnně označovány 

sklářským kmenem. Látkami přídavnými jsou čeřiva a skleněné střepy [4]. 

4.1 Suroviny 

Základní suroviny 

Základní surovinou sklotvorné látky jsou čisté sklářské písky - křemenné písky nebo 

málo zpevněné pískovce. Jedná se o zrnité, světle zbarvené až bílé horniny obsahující 60 – 

80 % SiO2. Kromě převažujícího křemene obsahují sklářské písky také zrna dalších 

minerálů – nejčastěji živců, slíd (biotitu, muskovitu) a tzv. těžkých minerálů – např. 

granátů, zirkonu, turmalínu, rutilu, ilmenitu, magnetitu. Pojivem jsou většinou jílové 

minerály (např. kaolinit). Těžba sklářských písků probíhá povrchovým způsobem 

v lomech. Kvalita sklářských písků závisí na zrnitosti, minerálním a chemickém složení 

a liší se podle druhu vyráběného skla. Protože přírodní písky nedosahují požadovaných 

kvalit, je třeba tyto zušlechťovat drcením, praním, sušením, tříděním a separováním, 

za účelem dosažení výsledné čistoty, zrnitosti, či požadovaného obsahu barvících oxidů 

(Fe2O3, TiO2). Podle frakce, jejího obsahu a obsahu oxidů se sklářské písky zařazují 

do jednotlivých jakostních tříd [3]. 

Stabilizátor CaO se do sklářského kmene nejčastěji přidává ve formě jemně mletého 

vápence (CaCO3). Uhličitan vápenatý se při tavení sklářského kmene přeměňuje na oxid 

vápenatý (CaO). Obsah CaO ovlivňuje chemickou odolnost a rozpustnost skla [3], [4]. 

I alkalické oxidy (Na2O, K2O) se do sklářského kmene přidávají ve formě uhličitanů, 

a to sody – uhličitanu sodného (Na2CO3), resp. potaše – uhličitanu draselného (K2CO3). 

Tyto mají vliv zejména na teplotu tavení vsázky [3], [4]. 

Přídavné látky 

Kromě uvedených hlavních složek se je možné při výrobě skla využít širokou škálu 

přídavných látek se specifickými účinky, jejichž prostřednictvím lze docílit např. 

požadovaného zákalu nebo čeřící a barvící látky [3]. 
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Za účelem odstranění bublinek a nečistot z roztavené skloviny se do sklářského kmene 

v malém množství přidávají čeřiva. Čeřiva rovněž roztavenou sklovinu homogenizují 

a napomáhají k urychlení procesu tavení a k odbarvování skloviny. Čeřivy jsou nejčastěji 

síran sodný (Na2SO4), síran vápenatý (CaSO4), síran barnatý (BaSO4), dusičnan draselný 

(KNO3), dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2), nebo dusičnan barnatý (Ba(NO3)2) [3], [4]. 

Skleněné střepy, tj. drcené odpadní sklo, se do sklářského kmene přidává za účelem 

urychlení procesu tavení a zlepšení počáteční homogenity skloviny. Skleněné střepy tvoří 

30 – 40 % podílu vsázky. Větší obsah způsobuje prodloužení doby čeření skloviny [3], [4]. 

Pro docílení požadovaného zbarvení skla se dále přidávají elementární kovy (např. 

mangan, kobalt, měď, zlato, stříbro a další) nebo oxidy a soli kovů coby barviva [3]. 

4.2 Výroba skla 

Výroba skla se dělí do čtyř dílčích, níže popsaných technologických procesů. 

Příprava vsázky a její dávkování 

V současné době většina skláren přímo nakupuje suroviny vhodné k dalšímu 

zpracování. Upravené složky vsázky se v požadovaném poměru mísí a homogenizují, a to 

buď ručně, nebo strojně v mísících zařízeních. Strojní mísení probíhá v uzavřených 

mísidlech z důvodu zabránění prášení surovin [3], [4]. 

Tavení skla 

Tavení skla se nejčastěji realizuje v pánvových nebo vanových (periodických nebo 

kontinuálních) sklářských tavících pecích. Proces tavení se dělí na tři hlavní fáze: vlastní 

tavení, čeření a homogenizace a chlazení (sejití skloviny) pro tvarování. Teploty se při 

tavicím procesu pohybují podle druhu skla v intervalu 1400 – 1650 °C, u křemenného skla 

až kolem 2000 °C. Jako palivo se nejčastěji používá přímo v závodě vyráběný 

generátorový plyn nebo zemní plyn [3], [4]. 

Tvarování skla 

Při procesu tvarování skla se využívá viskózní deformace a silné závislosti viskozity 

skloviny na teplotě. Složení skla musí být v průběhu tvarování takové, aby nedocházelo 

ke krystalizaci skloviny. Sklo lze tvarovat buď ve styku s plynnou atmosférou, nebo 
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pomocí kovových forem z chromové oceli nebo šedé litiny. Proces tvarování (foukání, 

tažení, válcování, lití, lisování) může být ruční nebo plně automatizovaný. Speciálním 

způsobem tvarování je plavení – tzv. Float proces [3], [4]. Tento je podrobněji popsán 

v kapitole 5.3.1.  

Chlazení skla 

Proces chlazení se uskutečňuje ve speciálních chladících pecích, a to v rozsahu teplot 

700 – 400 °C. Jedná se o proces řízeného chlazení. Z výrobku se tak odstraňuje nevhodně 

rozložené vnitřní pnutí nebo se zabraňuje jeho vzniku. Chlazením lze docílit i podstatně 

vyšší pevnosti skla (tvrzení skla). Ochlazené sklo je možné povrchově upravovat (brousit, 

leštit, pískovat, leptat) [3], [4]. 
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5 Druhy skel 

Sklo, resp. skelné materiály můžeme dělit podle celé řady hledisek, např. podle 

původu skla, jeho chemického složení, způsobu výroby, použití ve stavbách, způsobu 

zasklívání, funkce či typu skla a mnoha dalších. 

5.1 Rozdělení podle původu 

Skla přírodní 

Jedná se o skla vzniklá vulkanickou činností nebo činností související s jiným 

přírodním tepelným procesem. Obsidián, pemza, perlit a smolek jsou typickými 

představiteli přírodních skel. Tyto horniny náleží do skupiny vulkanických skel, které 

vznikají rychlým zchlazením lávy na zemském povrchu. Mezi přírodní skla řadíme kromě 

vulkanických skel rovněž tzv. tektity. Tektity jsou skla vzniklá roztavením původních 

sedimentárních hornin v místě dopadů meteoritů na zemský povrch. Podle místa 

geografického výskytu se tektity označují (např. vltavíny - podle řeky Vltavy). Mají tvar 

disků, kapek, tyčinek, knoflíků s vrásčitým povrchem. Zbarvení tektitů je od zelené přes 

hnědou až po černou barvu [3]. 

Skla umělá 

Umělá (průmyslová) skla vznikají buď tavením sklářského kmene a přídavných látek 

s následným řízeným ochlazováním bez krystalizace, nebo jako vedlejší produkt spalování 

uhlí (vysokoteplotní popílky, uhelné tavné strusky) [3]. 

5.2 Rozdělení podle chemismu 

Jen ve velmi malém počtu případů je sklo tvořeno pouze jedním oxidem (např. 

křemenné sklo). Většina skel je tvořena minimálně dvěma a více oxidy anorganického 

původu. Proto lze skla dělit podle chemismu procentuálního množství zastoupených složek 

[6]. Ve stavebnictví se nejčastěji uplatňuje křemičité sodnovápenaté sklo. 

Křemičité sodnovápenaté sklo – soustava Na2O – CaO – SiO2 

Soustava Na2O – CaO – SiO2 je nejběžnější chemickou soustavu skla. Křemičité 

sodnovápenaté sklo slouží pro výrobu plochého, obalového a užitkového skla. Sklovina 
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tohoto složení patří mezi nejpoužívanější, zejména ve stavebnictví. Hmotnostní složení 

plochého a obalového skla činí: 70 – 73,5 % oxid křemičitý (SiO2), 0,6 – 2,0 % oxid 

hlinitý (Al2O3), 6 – 11 % oxid vápenatý (CaO), 1,5 – 4,5 % oxid hořečnatý (MgO) a 13 – 

15 % oxid sodný (Na2O). Složení obalových skel je obdobné, barevná obalová skla však 

obsahují větší podíl barvících oxidů. Zelená skla tak mají hmotnostní obsah 1,5 – 2,0 % 

oxidu železitého (Fe2O3) a 0,3 – 0,8 % oxidu manganatého (MnO), u hnědých skel je 

poměr Fe2O3 : MnO 1:2 – 1:3 [3]. 

Křemenné sklo – SiO2 

Křemenné sklo vzniká tavením čistého křišťálu nebo žilného křemene ve vakuu při 

teplotě okolo 2000 °C (čistý oxid křemičitý – SiO2 má teplotu tání 1727 °C). 

Z křemenného skla se nejčastěji vyrábí osvětlovací výbojky a různé aparatury [3]. 

Olovnaté sklo – soustavy K2O – CaO – SiO2 a K2O – PbO – SiO2 

Olovnatým nebo také křišťálovým sklem se rozumí velmi kvalitní druh čirého 

bezbarvého skla s vysokou světelnou propustností a vysokým leskem. Používá se 

především k  výrobě uměleckých tvarů a dekorů, ale také k výrobě užitkového, např. 

stolního skla. Historickými zástupci této chemické soustavy byly tzv. český 

(draselnovápenatý) a anglický (draselnoolovnatý) křišťál. Hmotnostní složení křišťálového 

skla je: 54 − 65 % oxid křemičitý (SiO2), 25 − 30 % oxid olovnatý (PbO), 13 − 15 % oxid 

sodný (Na2O) nebo oxid draselný (K2O) a malé množství dalších příměsí. Za křišťálové 

sklo se podle současné mezinárodní konvence považuje výhradně olovnaté sklo, které 

obsahuje více jak 24 hmotnostních % PbO a jeho index lomu je vyšší než 1,545. Kromě 

výše uvedeného je PbO a K2O častou používán ve sklech optických [3], [6]. 

Boro – silikátové (boritokřemičité) sklo – soustava Na2O – B2O3 – SiO2 

Jedná se o tepelně odolná skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti, který je 

menší než 5.10-6 K-1. Hmotnostní složení boritokřemičitého skla tvoří 75 − 80 % oxidu 

křemičitého (SiO2), 8 − 13 % oxidu boritého (B2O3), 4 − 8 % oxidu sodného (Na2O) nebo 

oxidu draselného (K2O) a 2 − 7 % oxidu hlinitého (Al2O3). Při výrobě tepelně odolného 

skla se tavící teplota pohybuje okolo 1600 °C kvůli vysokému obsahu SiO2. První u nás 

v Sázavě vyrobené tepelně odolné sklo bylo vyrobeno už v roce 1837. Dalšími zástupci 

této chemické soustavy byly po roce 1945 např. tzv. jenské sklo, které obsahovalo 75 
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hmotnostních % SiO2 a 8 hmotnostních % B2O3 nebo sklo Simax s hmotnostním obsahem 

SiO2 80 % a B2O3 12,8 %. Protože se jedná o vysoce tepelně odolná skla, používají se 

k výrobě laboratorního nádobí nebo varného nádobí pro domácnosti [3], [6]. 

Nízkoalkalická skla – soustavy CaO – MgO – Al2O3 – SiO2 

Nízkoalkalická skla obsahují minimální množství oxidu draselného (K2O) a oxidu 

sodného (Na2O), tj. méně než 1 hmotnostní % K2O + Na2O. Používají se proto 

v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v případech, kdy je přítomnost alkalických látek 

není žádoucí [3]. 

5.3 Rozdělení podle způsobu výroby 

Skla, resp. výrobky ze skla vytvořené můžeme dělit do dvou základních skupin, a to 

na skla plochá (tabulová) a skla tvarovaná. Skla plochá lze vyrábět tažením, plavením nebo 

litím a válcováním. Základními způsoby výroby skla tvarovaného jsou: lisování, ohýbání, 

foukání, rozfoukávání, rozvlákňování a napěňování. V této kapitole budou rozebrány 

zejména způsoby výroby skla plochého a tvarovaného, použitelného v průhledných 

a průsvitných, svislých, šikmých a vodorovných, vnitřních a obvodových stavebních 

konstrukcích. Okrajově je zmíněna výroba skla napěňováním a rozfoukáváním. 

5.3.1. Výroba plochého skla 

Tažení 

Ploché sklo tažené je vyráběno procesem kontinuálního tažení, tzv. Fourcault 

procesem, kdy se z hladiny vertikálně táhne nepřetržitý pás skla, za použití šamotové 

výtlačnice zatlačované do skloviny prostřednictvím pákového zařízení [8]. Podle tloušťky 

tabule se plochá skla dělí na tenká (o tloušťce 0,7 – 1,35 mm), střední (o tloušťce 2,0 – 4,0 

mm) a silná (o tloušťce 5,0 – 20,0 mm). Ploché sklo je vyráběno v několika jakostních 

třídách o různých rozměrech tabulí [4]. Jedná se o nejrozšířenější typ, který je výchozím 

materiálem sloužícím k výrobě dalších druhů skla.  

Plavení 

Jak již bylo v kapitole 4.3 zmíněno, proces plavení, tzv. Float proces, je speciálním 

způsobem výroby plochého skla, při němž proud skla vstupuje přes nádobkový práh 
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do komory s ochrannou atmosférou N2+ H2 s lázní s roztaveným cínem, kde se vlivem 

povrchového napětí, gravitační síly a rychlosti tažení rozlévá, přičemž získává po obou 

stranách hladkou plochu rovnoměrné tloušťky. Spodní vrstva se vyhlazuje stykem s cínovou 

lázní, vrchní vrstva působením povrchového napětí. Pás plaveného skla poté putuje do chladící 

pece [3], [4], [8]. 

Mezi druhy plavených skel je možné zařadit: 

- skla protisluneční (absorpční, reflexní), 

- skla s nízkou emisivitou, 

- bezpečnostní skla (tvrzená, vrstvená), 

- skla protipožární, 

- dekorovaná skla (s potiskem, smaltovaná, lakovaná, pískovaná, leptaná), 

- izolační skla nebo 

- skla speciální [8]. 

Skla protisluneční, nebo také skla determální, slouží k zachycení tepelné složky 

slunečního záření, přičemž vykazují velmi dobrou světelnou propustnost. Rozeznáváme 

dva druhy protislunečních skel: absorpční (Planibel) a reflexní (Stopsol, Solarbel). Při 

výrobě absorpčních skel dochází k přidání oxidů kovů do taveniny. V případě reflexních 

skel dochází při výrobě buď k tvrdému pokovení (pyrolytické pokovení vrstvou kovů), 

nebo k měkkému pokovení (elektromagnetické pokovení vrstvou oxidů kovů nebo 

vzácných kovů) [8]. 

Skla s nízkou emisivitou slouží ke snížení tepelných ztrát budov tím, že odrážejí 

dlouhovlnné tepelné záření zpět do místnosti [8]. Materiálové provedení je stejné bázi jako 

u skel protislunečních. 

Do skupiny bezpečnostních skel náleží skla tvrzená (označována též jako kalená), 

polotvrzená, vrstvená (označována též jako lepená), vrstvená neprůstřelná či skla 

protipožární. Mezi bezpečnostní skla je možné zařadit i skla s drátěnou vložkou a skleněné 

tvárnice. 

Tvrzená (kalená) skla (Restex) jsou při výrobě upravována metodou prudkého 

chlazení pomocí proudu vzduchu, která způsobuje zanesení trvalého silného napětí 

do povrchové vrstvy skla. V případě rozbití se tvrzené sklo rozpadá na malé neostré části. 
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Tvrzené sklo je třeba povrchově upravovat před jeho tepelnou úpravou, protože po ní již 

toto nelze upravovat např. vrtáním nebo řezáním [8], [9]. 

Při výrobě vrstvených (lepených) skel (Connex) dochází k zalisování vložky 

z organického plastu, nejčastěji polyvinylbutyralové (PVB) nebo ethylvinylacetátové 

(EVA) fólie, mezi tabule plaveného skla. Z takto uspořádaných vrstev tak vzniká jakýsi 

sendvič požadované výsledné tloušťky. V případě rozbití vrstveného skla nedochází k jeho 

vysklení, protože malé úlomky ulpívají na fólii [8]. 

Bezpečnostní sklo vrstvené neprůstřelné je vyrobeno z několika tabulí čirého skla, 

které jsou plošně spojeny PVB fólií. Výsledná tloušťka skla, která se pohybuje v intervalu 

21 – 65 mm, odolává útoku střelných zbraní a střeliva. Celková hmotnost tohoto druhu 

bezpečnostního skla nesmí překročit při tloušťce do 30 mm 450 kg, při tloušťce do 60 mm 

200 kg [8]. 

Protipožární skla (např. Pyrobel, Pyrobelite, Pyropane, Promaglas, Promat – 

Systemglas, Promadraht, Hasil) jsou speciální skla vyrobená z několika vrstev klasických 

tabulí plochého plaveného skla vzájemně spojených čirými gelovými mezivrstvami, příp. 

s vloženými fóliemi. Jedná se o skla, která si v případě zvýšeného tepelného namáhání 

(vlivem požáru) zachovají celistvost, zabraňují šíření plamenů a zároveň omezují nebo 

zabraňují přenosu tepelné energie (tepelného toku) z požáru. Vlivem zvýšeného tepelného 

namáhání dochází k nabobtnání čiré mezivrstvy gelu, příp. fólie, která vytvoří bariéru 

šíření požáru. Sklo se působením aktivní mezivrstvy stane neprůhledným. Více bude 

o protipožárních sklech, požadavcích na ně, jejich druzích pojednáno v kapitolách 6 a 8. 

Dekorovaná skla s potiskem vznikají nanesením vrstvy nízkotavitelného skla na tabuli 

plochého plaveného skla metodou sítotisku nebo digitálního tisku a následným vytvrzením 

při teplotách přesahujícím 600 °C. Dekorovaná skla smaltovaná jsou opatřena vrstvou 

barevného keramického smaltu, dekorované sklo lakované je z jedné strany pokryto 

vrstvou dvousložkového laku. Průsvitná, dekorovaná skla matovaná dělíme podle způsobu 

jejich povrchové úpravy na skla lakovaná, pískovaná a leptaná. Jedná se o skla 

s potlačenou průhledností, které se dosahuje u lakovaných skel nanesením vrstvy matného 

laku, u pískovaných skel, opracováním jejich povrchu pískem pod vysokým tlakem 

a u leptaných skel vlivem působení kyseliny fluorovodíkové [8]. 
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Izolační skla jsou dnes nejčastěji vyráběna v provedení jako dvojskla či trojskla. Jedná 

se o soustavy složené ze dvou nebo tří tabulí plochého skla a jednou či dvěma komorami 

vyplněnými buď suchým vzduchem, nebo inertním plynem (argon, krypton, xenon). Mezi 

jednotlivé tabule skla je po obvodu vložen distanční rámeček, nejčastěji provedený 

z hliníku, nerezu, nebo plastu s kovovou fólií. K utěsnění izolačních skel po obvodu se 

používají tmely butylové, polyuretanové polysulfidové, příp. silikonové při strukturálním 

zasklení. Izolační skla mohou být ve standardním provedení, v provedení se zvýšenou 

tepelnou izolací (s použitím plynu nebo skel se sníženou emisivitou), v provedení 

s protisluneční ochranou (se zabudovanými žaluziemi, s využitím skel absorpčních či 

reflexních), v bezpečnostním provedení (s lepeným nebo tvrzeným sklem, drátosklem nebo 

sklem s vloženou mřížkou), v provedení se zvýšenou zvukovou izolací nebo v provedení 

kombinujícím uvedené možnosti [8]. V soustavách izolačních skel tak mohou být použity 

prakticky všechny již uvedené druhy skel. 

Lití a válcovaní 

Litím a válcováním se vyrábějí plochá skla surová, vzorovaná, skla s drátěnou vložkou 

a skla opakní.  

Vzorovaná (reliéfní) skla se vyrábí kontinuálním válcováním – protažením skleněné 

tabule mezi dvěma kovovými válci s reliéfním povrchem. Vzniká tak sklo, jehož jedna 

plocha je nepravidelně nerovná a druhá disponuje vytlačeným vzorem. V případě surového 

litého skla jsou oba povrchy tabule nepravidelně nerovné. Surové i vzorované sklo může 

být v provedení čirém i barevném [8]. 

Při výrobě skla s drátěnou vložkou (drátoskla) dochází v průběhu válcování 

a tvarování k zalisování drátěné vložky do skla (před válci). Drátěná vložka zaručuje při 

porušení tabule skla jeho soudržnost. Drátosklo může být v provedení čirém, barevném, 

hladkém i vzorovaném [8]. 

Opakní skla se vyrábí s jednou plochou hladkou a druhou plochou rýhovanou pro lepší 

přilnutí k podkladovému materiálu. Hladká plocha je upravena leštěním. Opakní skla se 

vyrábí v různých barevných modifikacích [8]. 
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5.3.2. Výroba tvarovaného skla 

Mezi skla tvarovaná řadíme skla ohýbaná a skleněné tvárnice (plné tvarovky, duté 

tvarovky). 

Ohýbání 

Výroba skla ohýbáním zahrnuje postupný ohřev tabulí skla nad bod měknutí 

a následné tvarování oblouku pomocí gravitace na speciální konvexní nebo konkávní 

formě v ohřívací peci pro ohýbání. Ohýbat je možné různé druhy skel, maximální výška 

ohybu je však omezena na 450 mm, maximální rozměr skla při tloušťce 4 – 8 mm je 1000 

x 2000 mm. Na jedné tabuli skla je možné realizovat i ohyby dva [8]. 

Lisovaní 

Lisováním jsou vyráběny skleněné tvárnice. Vyrábějí se v provedení plné, duté 

s otevřenou dutinou a duté s uzavřenou dutinou, které jsou složeny ze dvou částí sklářsky 

svařovaných v místě styčných ploch. Vyrábějí se čtvercového nebo obdélníkového tvaru, 

čiré, průsvitné s dekorem nebo barevné. Vnější plochy skleněných tvárnic jsou hladké, 

příp. opatřené vzorováním, boční stěny jsou upraveny postřikem cementové směsi 

pro lepší přilnavost k pojivu. Vnitřní plochy dutých skleněných tvárnic mají zvlněný, 

kanelovaný nebo prismatický profil, umožňující lepší rozptyl světla. Skleněné tvárnice 

plné jsou schopné přenášet značné tlaky, duté tvárnice disponují lepšími tepelně izolačními 

vlastnostmi [8]. 

V případě skleněných tvárnic Profilit (dříve označovaných Copilit) se jedná 

o tvarovaný výrobek vyráběný válcováním ve tvaru korýtka nejčastěji o šířce 250 a 500 

mm, hloubce 40 – 50 mm a délce 1000 – 3000 mm, při tloušťce skla 6 mm. Skleněné 

tvárnice jsou osazovány do hliníkových rámů s vložkou z PVC. Zasklení může být 

jednoduché nebo dvojité [8], [9]. 

Napěňování 

Napěňováním se vyrábí tzv. pěnové sklo. Nízkotavitelná sklovina se ve formách 

napěňuje při teplotě okolo 1000 °C vhodnými zpěňovaly (např. sazemi nebo uhlím, které 

v žáru hoří a napěňují sklovinu, a to až na dvacetinásobek původního objemu). V České 

republice se začalo pěnové sklo vyrábět v 50. letech minulého století pod názvem 
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Spumavit [3]. V současné době se výrobou pěnového skla u nás zabývá pouze spol. Refica, 

a. s., která se při jeho výrobě zaměřuje na zpracování odpadových střepů z obalového skla. 

Rozfoukávání 

Rozfukováním roztavené skloviny (příp. též taháním nebo odstřeďováním) se vyrábějí 

skelná vlákna [3]. Při výrobě se opatřují ochranným filmem z roztoků nebo emulzí 

některých organických sloučenin za účelem jejich ochrany proti korozi vlivem vlhkosti [9]. 

5.4 Rozdělení podle použití ve stavebnictví 

Pod pojmem stavební sklo se rozumí sklo ploché, tvarované, pěnové a sklená vlákna. 

Vzhledem k tématu diplomové práce jsou v této kapitole detailněji specifikovány zejména 

způsoby využití skel plochých a tvarovaných, použití pěnového skla a skelných vláken je 

stručně zmíněno v závěru kapitoly pro úplnost výčtu. 

5.4.1. Ploché sklo 

Ploché sklo tažené 

Ve stavebnictví se tažené sklo nejčastěji používá k zasklívání oken, dveří, přepážek, 

prosklených stěn, světlíků a tam, kde není na závadu mírné optické zkreslení [8]. 

Ploché sklo plavené 

V případě plochých skel plavených se jedná o vysoce jakostní čirá skla 

s planparalelními plochami s přirozeným lesklým povrchem a nezkreslujícím průhledem. 

Plochá skla plavená jsou obvykle tloušťky 2, 3, 4, 5, 6, 8 či 10 mm. Používají se 

k zasklívání oken, vstupních portálů a stěn, obvodových plášťů budov, vnitřních dělících 

stěn, atd. Svá uplatnění nacházejí všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na světelnou 

propustnost a estetický účinek zasklené plochy [8]. 

Skla protisluneční 

Protisluneční skla absorpční se používají na jednoduché zasklení nebo v izolačních 

sklech celoprosklených obvodových plášťů, dělících příček nebo dveří. Protisluneční skla 

reflexní s pyrolytickým pokovením se používají v celoprosklených obvodových pláštích, 

dělících příčkách, dveřích, zábradlích, apod. Protisluneční skla reflexní 
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s elektromagnetickým pokovením se používají v konstrukcích obvodových plášťů budov 

[8]. 

Skla s nízkou emisivitou 

Vzhledem k charakteru funkční vrstvy je tento druh skla určen výhradně pro použití 

v izolačních dvojsklech [8]. 

Bezpečnostní skla 

Bezpečnostní skla tvrzená (kalená) se ve stavebnictví používají k bezpečnostnímu 

zasklívání vnějších i vnitřních stěn, speciálních oken, celoskleněných dveří a portálů, 

schodišťových zábradlí, dále jako skla fasádní, skla pro izolační skla (všude tam, kde lze 

předpokládat nebezpečí rozbití skla mechanickým nebo tepelným namáháním). 

Bezpečnostní skla vrstvená (lepená) se ve stavebnictví používají tam, kde je zvýšené 

nebezpečí rozbití skla s možností úrazu (tzn. např. k zasklení otvorů, plášťů budov, 

interiérových stěn, přepážek bezpečnostního charakteru, v konstrukcích střech, výtahů, 

zábradlí balkónů, apod.). Bezpečnostní neprůstřelná skla slouží k ochraně budov 

vyžadujících bezpečnost osob a cenných hodnot. Jsou proto realizována v prosklených 

konstrukcích objektů bank, spořitelen, pošt, muzeí, galerií, v konstrukcích výkladců, výloh, 

vitrín, přepážek, apod. [8] 

Bezpečnostní skla tvrzená (kalená) mohou být použita i jako konstrukční prvky 

ztužující, např. v konstrukcích obvodových plášťů v podobě ztužujících žeber proti 

působení zatížení větrem, nebo jako vlastní nosné konstrukční prvky budov – sloupy 

a trámy [10]. 

Speciální výrobky a konstrukce z bezpečnostního vrstveného (lepeného) skla zahrnují 

skla pro stavební prvky schodnic, stupnic (např. sklo Connex s čtyřstranným uložením 

a speciální úpravou s protiskluzného potisku), skla pro podlahy, střechy (stříšky, markýzy), 

skla s barevnou fólií (např. Connex Color o 9 základních barvách, až 600 odstínech a max. 

4 vrstvami PVB fólie), skla s dekorační fólií, skla s poplašným drátem, určená pro výlohy 

a vitríny, nebo lepená zrcadla odolná proti korozi, vlhkosti a rozbití [8]. 

Protipožární skla 

Protipožární skla se coby součásti stavebních konstrukcí používají zejména 

k ohraničení požárních úseků v požárně dělících konstrukcích (vodorovných, svislých), 
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nebo coby součásti požárních uzávěrů (oken, dveří), dále u prosklených obvodových 

plášťů v případech, kdy je třeba řešit požární pásy, či kdy je nutné nepovažovat takové 

prosklené konstrukce z hlediska požární bezpečnosti staveb jako tzv. požárně otevřené 

plochy. Skla s drátěnou vložkou také mohou být použita jako kouřové zábrany, které slouží 

k oddělení jednotlivých kouřových sekcí v objektech se zařízeními pro odvod tepla 

a kouře. 

Dekorovaná skla 

Dekorovaná skla se používají v interiérech i exteriérech staveb, kdy je žádoucí 

dosáhnout optického oddělení jednotlivých prostor, nebo určitým způsobem 

architektonicky ztvárnit předmětnou konstrukci. Dekorovaná skla s potiskem se proto 

používají pro okna a průsvitné části obvodových plášťů, jako obklady stěn a pilířů, 

v interiéru pak v nenosných dělících příčkách. Skla smaltovaná se užívají v konstrukcích 

neprůhledných obvodových plášťů, jako parapetní skla, meziokenní vložky a panely. 

Dekorovaná skla lakovaná, pískovaná a leptaná se používají nejčastěji v interiérech budov 

u dveří, zábradlí, nebo jako výplně nábytku (např. kuchyňských linek, vestavěných skříní, 

poliček). Jsou-li lakovaná skla používána v exteriéru, pak výhradně pro izolační zasklení 

[8]. 

Izolační skla 

Základními požadavky pro použití izolačních skel je snížení energetické náročnosti 

objektů, zvýšení izolačních vlastností průsvitných výplní stavebních otvorů a maximální 

prosvětlení vnitřních obytných a pobytových místností bez výrazného přehřívání interiérů. 

Použití izolačních skel ve stavebních objektech a jejich konstrukcích je odvislé od typu 

(provedení) konkrétního izolačního skla.  

Speciální skla 

Mezi speciální skla lze zařadit např. skla s LED diodami zabudovanými mezi tabulemi 

a napájenými díky vysoce výkonnému neviditelnému vodivému povlaku, nebo skla 

s fotovoltaickými články pro výrobu solární energie, která se používají v konstrukcích 

obvodových plášťů. Dalším speciálním sklem je sklo Difuglas – jedná se tabule skla 

s vloženou průsvitnou vrstvou ze skleněných vláken, která umožňuje rovnoměrné osvětlení 

interiéru. Tohoto skla se užívá zejména v konstrukcích světlíků, střech, podhledů. Sklo 

Priva Lite je speciální vrstvené sklo s vloženou fólií s tekutými krystaly, které se vlivem 
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působení elektrického pole přeskupují, čímž se zaklení mění z transparentního na matné 

[8]. Sklo Priva Lite je proto užíváno v konstrukcích oddělujících např. kanceláře, jednací 

místnosti, konferenční sály či jiné prostory, u nichž je žádoucí, aby byly podle potřeby buď 

vizuálně přístupné, nebo umožňovaly vytvoření vizuální bariéry – neprůhledné konstrukce. 

Ploché sklo lité a válcované 

Surová a vzorovaná skla 

Sklo surové a vzorované (reliéfní) se ve stavebnictví používá pro rozdělení prostorů 

dekorativním způsobem s tlumenou průhledností, ve vitrážích, pro zasklívání oken a dveří 

s nežádoucím průhledem ovšem při zachování optimální světelné propustnosti. Surové sklo 

se dále používá na zasklívání skleníků a zahradnických pařenišť. Protože lze surové sklo 

ohýbat, je možné jej použít i do skel izolačních [8]. 

Skla s drátěnou vložkou 

Sklo s drátěnou vložkou se nejčastěji používá k zasklívání otvorů konstrukcí 

výrobních, zemědělských či skladových objektů, střešních oken, světlíků, sklepů, garáží, 

domovních dveří, výplní zábradlí balkónů a lodžií, konstrukcí výtahových šachet. I toto 

sklo lze ohýbat a proto je možné použít ho v izolačních dvojsklech [8]. Přítomnost drátěné 

vložky zařazuje tato skla do kategorie bezpečnostních, vybrané prosklené konstrukce 

se sklem s drátěnou vložkou vykazují požadované požární odolnosti a jejich použití je 

proto stejné jako u skel protipožárních. 

Opakní skla 

Opakní skla se používají jako velkoplošné obklady vnějších plášťů budov, interiérů, 

nábytku (dvířka, police), díky odolnosti vůči kyselinám a louhům jsou vhodná pro obklady 

operačních sálů, laboratoří, potravinářských výroben, restauračních kuchyní. Dříve se 

z opakního skla vyráběly obklady o rozměrech 100 x 100 mm. Z tohoto skla se dříve 

realizovaly i firemní štíty a orientační tabule [8]. 

5.4.2. Tvarované sklo 

Ohýbaná skla 
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Ohýbané ploché tabule skla jsou používány jako prvky fasádních systémů, 

v konstrukcích výkladních skříní, ochozů, prodejních pultů, chladících skříní 

potravinářských obchodů, nebo jako interiérové dekorativní prvky [8]. 

Skleněné tvárnice 

Skleněné tvárnice se ve stavebnictví používají ve sklobetonových nebo 

skloželezobetonových konstrukcích. Jedná se o konstrukce různých druhů skleněných 

tvárnic a železobetonových vyztužujících žeber, rámů a příčlí. Při malém zatížení a malých 

rozměrech prosklené konstrukce (do plochy 1,5 m2 a rozpětí do 1 m) není zapotřebí 

ocelové výztuže (prutů) – skleněné tvárnice jsou spojovány prostým betonem, zdící 

maltou, nebo v současné době i chemickými lepidly. Skleněné tvárnice se používají jako 

výplně otvorů vnějších stěn, skleněné příčky a přepážky v interiéru, skleněné podlahy, 

stropy, střechy, klenby a kopule [8], [9]. 

Skleněné tvárnice Profilit (Copilit) se používají jako obvodové stěny a příčky, 

protihlukové stěny, střešní světlíky do střešních plášťů se sklem nad 30º [8]. 

Za speciální skleněné tvarovky lze považovat výlisky ze skla ve tvaru klasických 

pálených keramických střešních tašek, zpravidla bobrovek, nebo tašek drážkových 

tažených nebo ražených [9]. Používají se ve střešních pláštích místo klasických tašek 

k prosvětlení zpravidla půdních prostor. 

5.4.3. Ostatní druhy stavebního skla 

Pěnové sklo 

Pěnové sklo je anorganický pórovitý matriál s tepelněizolačními vlastnostmi, který 

má, na rozdíl od ostatních tepelněizolačních materiálů, vysokou pevnost v tlaku [3]. 

Používá se jako zejména jako tepelná izolace obvodových stěn, střech, stropů, základů, 

podzemních podlaží, bazénů, jako izolační zásyp trubních vedení, stabilizační a odlehčující 

zásyp dopravních staveb, apod. 

Skelná vlákna 

Skleněná vlákna jsou materiál, který má ve stavebnictví v současné době velmi široké 

uplatnění. Používají se zejména jako tepelně a zvukově izolační materiál (např. Isover nebo 

Rotaflex). Dodávají se ve formě skleněné vlny, kterou je možné jednoduše přizpůsobit 
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tvaru izolované konstrukce, nebo ve formě rohoží a desek [9]. Skleněná vlákna se rovněž 

používají jako rozptýlená výztuž v betonech [3]. 

5.5 Rozdělení podle způsobu zasklívání 

Technologie způsobu zasklívání se neustále vyvíjí. Způsob zasklívání byl v druhé 

polovině 20. století ovlivněn jednak požadavkem velkoplošného zasklívání a rovněž 

požadavkem na osazování vícevrstvých izolačních skel. Došlo tak ke změnám 

v konstrukcích dveří, oken i v konstrukcích obvodových plášťů. Ke změnám v utěsnění 

skleněné výplně vedlo zavedení trvale elastických tmelů. V současnosti se pro těsnění 

skleněných výplní používají prefabrikované těsnící profily na bázi EPDM (tj. elastomeru 

z etylen-propylen-dienu třídy M) nebo na bázi silikonu. V případě strukturálního zasklení 

obvodových plášťů budov dochází k lepení skleněných výplní prostřednictvím 

vysokotlakého tmelu ze silikonu nebo pevnostních oboustranně lepicích pásek [13]. 

Zasklívání pomocí EPDM a silikonových profilů 

Jedná se o nejběžnější způsob zasklívání oken, dveří, dělících příček, zimních zahrad 

či lehkých obvodových plášťů. Je realizováno za pomoci prefabrikovaných těsnících 

profilů na bázi elastomeru EPDM (etylen-propylen-dienu třídy M). Tyto profily nahradily 

v minulosti používané profily gumové. Druhou nejběžnější alternativou je zasklívání 

za pomoci silikonových profilů. Výhodou silikonových profilů je jejich široká škála 

různobarevných odstínů, které jsou kompatibilní se silikonovými tmely, nevýhodou je 

vyšší cena. Zásadní výhodou obou variant zasklívacích profilů je jednoduchý postup 

zasklívání a přesklívání a odolnost proti nedodržení technologické kázně, spočívající 

především v odmaštění skla a profilů a jejich čistotě. Nevýhodou obou variant zasklívacích 

profilů je zvýšené riziko netěsností v rozích, místech napojení a zlomech profilů [13]. 

Detail zasklení pomocí EPDM profilu je na obr. A.4 přílohy A. 

Zasklívání pomocí tmelu 

Realizuje se prostřednictvím pružných tmelů na bázi silikonu nebo polyuretanu 

odolných vůči ultrafialovému záření nebo povětrnostním vlivům. Tmely zároveň nesmí 

způsobovat korozi rámu a nesmí přijít do kontaktu s hranami skla. Zároveň musí být 

zajištěna možnost pružné deformace tmelu vlivem dilatace. Výhodou tohoto způsobu 
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zasklívání je při důkladném očištění a odmaštění povrchu skla a zasklívacího profilu 

dokonalé utěsnění spáry proti zatékání vody a možnost těsnění spárou s proměnlivou 

šířkou. Nevýhodou je pak relativně pracná výměna skla [13]. Detail zasklení pomocí tmelu 

je na obr. A.5 přílohy A. 

Strukturální zasklení 

Pod pojmem strukturální zasklení se obecně rozumí celoskleněné systémy, v nichž 

jsou skleněné tabule k nosné konstrukci fasády připevněny prostřednictvím vysokotlakého 

profilu ze silikonu. Využívá se konstrukcí rámu nebo jednotlivých vodorovných a svislých 

prvků. Přesnějším výrazem pro takovýto druh zasklení je „lepené zasklení“ [10]. 

V současné době existuje hned několik způsobu řešení a užití strukturálního zasklení. 

Rozlišujeme dva základní způsoby strukturálního zasklení: 

- sklo je k nosné konstrukci přichyceno zcela mechanicky a lepený spoj těsní pouze 

obvodovou spáru proti povětrnostním vlivům; 

- sklo je k nosné konstrukci přilepeno a lepený spoj tak plní jak funkci nosnou 

(strukturální) tak i těsnící, sklo může být přilepeno za vnitřní tabuli nebo 

za přesazenou vnější tabuli. 

Dalším způsobem řešení strukturálního zasklení je možnost použití oboustranně 

lepicích pásek [13]. 

Bodové upevnění skla 

Bodové upevnění skel k nosné konstrukci je technicky ale zejména architektonicky 

velmi zajímavým konceptem řešení celoskleněných konstrukcí, při které se projevuje 

výrazné odhmotnění nosné konstrukce. Nosnou konstrukcí skleněných tabulí jsou ocelové 

profily, pruty, lana či jejich vzájemná kombinace. Využívá se systémů, které používají 

tabule skla s otvory perforovanými v rozích, podél hran nebo zcela bez otvorů. Ty jsou 

k nosné konstrukci přichyceny lokálními prvky kování – příchytkami v podélných spárách 

mezi tabulemi nebo v rozích nebo terči v otvorech ve skle. Terče jsou většinou umístěny 

v rozích obdélníkových tabulí skla, příp. jsou doplněny dalšími uprostřed delších stran. 

Terče bývají pevně přichyceny na rektifikovatelné křížové úchyty nebo obsahují kloub, 

zpravidla v rovině skla. Pevné uchycení terče zvyšuje při průhybu skleněné tabule 

od zatížení větrem lokální napětí ve skle, ovšem eliminuje průhyb tabule. Naproti tomu 
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kloubové uchycení neomezuje průhyb tabule a nezvyšuje lokální napětí ve skle. Výběr 

pevného nebo kloubového přichycení skla vždy záleží na statickém posouzení konstrukce. 

Sklo pro jednoduché terčové uchycení by mělo být vždy vrstvené, tepelně zpevněné nebo 

tvrzené. V případě užití dvojskel lze bodově uchytit buď pouze vnitřní tabuli, jak 

znázorňuje obr. A.6 přílohy A (lepený spoj pak přenáší všechna zatížení, která působí 

na vnější tabuli), nebo lze bodově uchytit obě tabule současně, viz obr. A.7 přílohy A 

(lepený spoj je namáhán zejména vlivem průhybu tabulí, příp. vlivem rozdílu tlaku 

v dutině a atmosférického tlaku). Spáry mezi skly mohou být utěsněny proti povětrnostním 

vlivům. Otevřeny bývají např. u bodově uchycených jednoduchých skel, které tvoří vnější 

část zdvojeného obvodového pláště [10], [13]. 
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6 Předpisy a technické normy pro stavební sklo  

Výčet relevantních právních a normativních předpisů vztahujících se k problematice 

prosklených konstrukcí je uveden v příloze C. Jedná se o evropské předpisy, národní 

právní předpisy – zákony, prováděcí právní předpisy – vyhlášky, nařízení vlády 

a technické normy. Jednotlivé v příloze C uvedené technické normy jsou pro přehlednost 

rozděleny do dílčích skupin. Jedná se o skupinu výrobkových norem vybraných druhů skel 

používaných ve stavebnictví, skupinu zkušebních a výpočtových norem, vztahujících se 

ke sklu ve stavebnictví, dále o skupinu norem, týkající se lehkých obvodových plášťů, 

a skupinu norem z oblasti požární bezpečnosti. Nutno poznamenat, že se nejedná o výčet 

všech platných předpisů a technických norem pro stavební sklo, ale pouze o výčet 

vybraných, postihujících problematiku podle zadání diplomové práce. 

Tato kapitola konkrétně rozvádí předpisy a technické normy postihující oblast požární 

bezpečnosti. 

6.1 Obecné požadavky právních předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [5], ve své příloze I 

specifikuje základní požadavky na stavby, mezi které řadí požární bezpečnost. Stanoví, že 

stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: 

- byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce; 

- byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře; 

- bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby; 

- obyvatelé mohli stavbu opustit, nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni; 

- byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

Skutečnost, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky 

v oblasti požární bezpečnosti, je rovněž zakotvena v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. [19].  

Ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. [20] je v § 156 odst. 1 zakotvena povinnost 

navrhnout a použít pro stavbu jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném 
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provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na požární 

bezpečnost. Stavební zákon pak mimo jiné dále v ustanoveních § 153, § 155, § 159 a § 160 

upravuje povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Na uvedené předpisy navazují technické normy. Obecně platí, že technické normy 

jsou nezávazné. Závaznost norem je však třeba posuzovat v kontextu platných zákonů 

a vyhlášek, které mohou některé technické normy vyhlásit jako závazné. V oblasti požární 

bezpečnosti tak činí vyhláška č. 23/2008 Sb. [21], která přímo odkazuje na projektové, 

hodnotové a zkušební normy, uvedené ve své příloze č. 1, a technické normy tímto 

způsobem zezávazňuje [2]. 

6.2 Konkrétní požadavky technických norem 

Filosofie základních ustanovení národních kmenových norem kodexu požární 

bezpečnosti staveb (ČSN 73 0802 [22] a ČSN 73 0804 [23]) je analogií výše uvedených 

základních požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, 

vyjádřená jinými slovy. Mezi nejvýznamnější požadavky kladené na prosklené konstrukce 

normami kodexu požární bezpečnosti lze zařadit požární odolnost a reakci na oheň. 

Požární odolnost 

Požární odolnost je v kmenových normách definována jako schopnost konstrukce 

odolávat bez porušení funkce teplotám vznikajícím při požáru. Vyjadřuje se dobou 

v minutách členěnou podle stupnice: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut [22], [23]. 

Pro klasifikaci požární odolnosti byly v ČSN 73 0810 [24] zavedeny písmenné značky 

charakterizující tzv. mezní stavy požární odolnosti, které musí být podle charakteru 

konstrukce zajištěny. Jedná se o: 

- R – únosnost a stabilita (schopnost prvku konstrukce odolávat po stanovenou 

dobu působení požáru, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability); 

- E – celistvost (schopnost prvku s dělící funkcí odolávat po stanovenou dobu 

působení požáru, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku 

průniku plamenů nebo horkých plynů); 
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- I – teplota na neohřívané straně, tepelná izolace (schopnost prvku odolávat 

po stanovenou dobu působení požáru bez přenosu požáru v důsledku 

významného přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou stranu); 

- W – hustota tepelného toku, radiace z povrchu konstrukce (schopnost prvku 

odolávat po stanovenou dobu působení požáru, tak aby se snížila 

pravděpodobnost přenosu požáru následkem významného přestupu sálavého 

tepla jak prvkem, tak i z neexponovaného povrchu); 

- M – mechanická odolnost (schopnost prvku odolat rázu bez narušení vlastností R, 

E, I). 

Podle charakteru a použití požární prosklené konstrukce ve stavbě musí tato splňovat 

jeden z uvedených mezních stavů, nebo jejich vzájemnou kombinaci. Požární prosklené 

konstrukce, jakožto stěnové konstrukce uvnitř objektů nezajišťující stabilitu nebo 

obvodové stěnové konstrukce nezajišťující stabilitu (prosklené obvodové pláště) se tak 

nejčastěji posuzují na mezní stavy EI a EW. V případě, že součástí takových požárně 

odolných konstrukcí jsou i dveře a okna, jsou tyto v případě nutnosti hodnoceny i na mezní 

stavy S – kouřotěsnost a C – samozavírání. Je-li sklo použito jako kouřová přepážka 

v systémech zařízení odvodů tepla kouře, musí být zajištěna jejich celistvost E, přičemž 

kritériem je zachování stability označované písmeny D a DH ve stupnici 30, 60, 90, 120 

a více jak 120 minut (ve stupnici značeno písmenem A). 

V případě objektů nevýrobního charakteru, řešených podle ČSN 73 0802, u nichž se 

s prosklenými obvodovými plášti setkáváme ve větší míře, než u objektů výrobních, mají 

takové obvodové pláště podle čl. 8.4 bránit šíření požáru vně požárního úseku na jiný 

objekt a také bránit šíření požáru na jiný požární úsek téhož objektu. Požadavky na požární 

odolnost prosklených obvodových plášťů jsou stanoveny v položce 3 tabulky 12 (viz tab. 

B.2 v příloze B) v závislosti na stupni požární bezpečnosti požárního úseku, přičemž tato 

se podle článků kapitoly 5.4 ČSN 73 0810 hodnotí z vnitřní strany se směrovou orientací 

(i → o), kde kritériem je celistvost a radiace (EW), nebo z vnější strany se směrovou 

orientací (o → i), jde-li o obvodové pláště nacházející se v požárně nebezpečném prostoru, 

nebo jde-li o obvodové pláště tvořící požární pásy, kde kritériem je celistvost a izolace (EI) 

[22], [24]. 
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Svislý požární pás o šířce 900 mm je třeba podle čl. 8.4.8 ČSN 73 0802 realizovat 

na styku obvodového pláště a požární stěny, přičemž tento může být nahrazen ustoupením 

nebo vystoupením líce obvodové stěny nebo prodloužením požární stěny před líc 

obvodového pláště, jak je znázorněno na obr. A.8 přílohy A. Vodorovný požární pás 

o šířce 900 mm je třeba podle čl. 8.4.9 realizovat na styku obvodového pláště a požárního 

stropu, jak je znázorněno na obr. A.9 přílohy A. Požární pásy musí být konstrukční částí 

druhu DP1. Norma dále v čl. 8.4.10 definuje případy, kdy lze od požárních pásů upustit 

[22]. 

V případě zdvojených obvodových prosklených plášťů se výše uvedené požadavky 

vztahují k té části zdvojeného pláště, která se stýká s požárními stropy či požárními 

stěnami uzavírajícími požární úsek [24]. 

Stanovení požární odolnosti 

Podle čl. 4.2 ČSN 73 0810 se požární odolnost stanovuje pro klasifikaci konstrukcí 

nebo pro individuální posouzení konstrukcí podle požárního scénáře, a to [24]: 

- pro normový průběh požáru, ze kterého jsou odvozeny požadované požární 

odolnosti určené výpočtovým požárním zatížením podle ČSN 73 0802 nebo 

ekvivalentní dobou trvání požáru podle ČSN 73 0804; požární scénář se pro 

normový průběh požáru stanoví čl. 4.2 ČSN EN 13501-2; zkoušení požární 

odolnosti je pak realizováno podle základních požadavků ČSN EN 1363-1. 

- pro pravděpodobný (parametrický) průběh požáru určený podle konkrétních 

podmínek posuzované požárního úseku (průběh teplot v hořícím prostoru je 

odchylný od normového průběhu požáru, zohledňuje se i fáze chladnutí); 

pravděpodobný průběh požáru je pak určen pravděpodobnou dobou trvání požáru 

a pravděpodobnými teplotami plynů podle ČSN 73 0804 nebo teplotní analýzou 

parametrického průběhu požáru podle přílohy A ČSN EN 1991-1-2; zkoušení 

požární odolnosti je pak realizováno alternativním postupem podle požadavků ČSN 

EN 1363-2. 

Požární odolnost konstrukce je pak určena podle čl. 4.3 ČSN 73 0810. V případě 

prosklených konstrukcí klasifikací podle výsledků zkoušek podle příslušných zkušebních 

norem (pro klasifikaci průhledných a průsvitných výrobků ze skla podle ČSN EN 357, pro 
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klasifikaci sestav nenosných závěsových obvodových stěn podle ČSN EN 1364-3, ČSN 

EN 1364-4), příp. zkouškou a výpočtem, v těch případech, kde zkouškou nelze postihnout 

všechny činitele ovlivňující požární odolnost nebo kde výsledky zkoušek vyžadují pro 

konkrétní aplikaci další posouzení [24]. 

Při splnění výše uvedených kritérií požární odolnosti pak ve smyslu ČSN EN 13501-2 

[25] hovoříme o požárně odolném zasklení – tzn. systému zasklení sestávajícího se z jedné 

nebo více průhledných nebo průsvitných tabulí s vhodným způsobem osazení (rámy, 

těsněním, upevňovacími prostředky). Nevykazuje-li prosklená konstrukce (nebo její část) 

požadovanou požární odolnost, posuzuje se jako požárně otevřená plocha. 

Pro úplnost výčtu pouze zmíním, že kouřové přepážky se hodnotí podle ČSN EN 

13501-4 (čl. 7.4.4), zkušební metoda je pak uvedena v ČSN EN 12101-1. 

Reakce na oheň 

Vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru je stanoven třídami reakce na oheň 

značenými písmeny A až F podle ČSN EN 13501-1 [26]. Za nehořlavé výrobky se podle 

kmenových norem kodexu požární bezpečnosti považují výrobky třídy reakce na oheň A1 

a A2, které ani při požáru neuvolňují teplo, nebo je jimi uvolněné teplo zanedbatelné [22], 

[23]. Příloha A ČSN 73 0810 specifikuje v souladu s Rozhodnutí Komise 96/603/ES 

stavební výrobky a hmoty, u kterých lze bez dalších průkazů a zkoušení užít klasifikace 

třídy reakce na oheň A1. Mezi takové výrobky patří i sklo (sklo tepelně tvrzené, chemicky 

zpevněné, vrstvené a sklo s drátěnou vložkou). Ostatní druhy skel a skla obsahujících více 

než 0,1 hmotnostních nebo objemových % materiálu organického původu již musí být 

zkoušena [24]. 

Na třídě reakce na oheň konstrukčního dílce či prvku a na jeho chování při zkoušce 

požární odolnosti, příp. na analýze předpokládaného chování závisí určení druhu 

konstrukční části podle ČSN 73 0810. Čl. 3.2.3.1 ČSN 73 0810 stanoví, v jakých případech 

je možné hodnotit obvodové stěny za konstrukční části druhu DP1 [24]. 

6.3 Právní předpisy a požárně bezpečnostní řešení 

Splnění všech výše uváděných požadavků právních a normativních předpisů se 

prokazuje projektovým řešením – požárně bezpečnostním řešením. Obsahové a rozsahové 
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náležitosti požárně bezpečnostních řešení stanoví ve svém § 41 vyhláška č. 246/2001 Sb. 

[27], v § 46 pak specifikuje, co se při jejich posuzování zjišťuje. Ve vztahu k navrhovaným 

proskleným konstrukcím se jedná zejména o jejich zhodnocení z hlediska jejich požární 

odolnosti, třídy reakce na oheň, odpadávání a odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti 

šíření plamene po povrchu, stanovení odstupových vzdáleností a jejich zhodnocení 

ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, příp. stanovení zvláštních požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot. 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých 

případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. 

Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti 

navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního 

řešení expertní zpráva nebo expertní posudek. Této možnosti se zpravidla využívá 

v případě staveb rozsáhlých, stavebně technicky a konstrukčně atypických, apod. 

Obsahové a rozsahové náležitosti požárně bezpečnostních řešení ve vztahu 

k jednotlivým druhům dokumentací podle stavebního zákona rovněž stanoví ve svých 

přílohách vyhláška č. 499/2006 Sb. 
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7 Požadavky na bezpečnostní charakteristiky prosklených konstrukcí 

Požadavky na bezpečnostní charakteristiky prosklených konstrukcí se obecně rozumí 

požadavky, jejichž naplnění umožňuje zejména bezpečné užívání prosklených konstrukcí, 

zabezpečuje ochranu zdraví osob, příp. majetku, vyhovuje požadavkům mechanické 

odolnosti, stability a požární bezpečnosti. U běžných plochých skel dochází vlivem 

překročení určité míry namáhání k jejich rozbití a roztříštění na ostré střepy šavlovitých 

tvarů, které mohou způsobit poranění osob, příp. poškodit majetek. Z tohoto pohledu jsou 

běžná plochá skla pro mnohé účely nevyhovující. Při korektním návrhu bezpečných 

prosklených konstrukcí bude vždy využíváno skel z kategorie bezpečnostních, která mají 

ve smyslu výše uvedených základních požadavků, vyplývajících z vyhlášky č. 268/2009 

Sb., zejména zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mimo něj, chránit životy a zdraví osob, 

příp. majetek, bránit poranění nebo propadnutí osob, vloupání nebo která mají poskytovat 

ochranu proti střelným zbraním a explozím. Tato kapitola je věnována bezpečnostním 

požadavkům ochrany osob a majetku, vyjma požadavků požární bezpečnosti, které byly 

rozebrány v kapitole předchozí. 

7.1 Ochrana osob a možnost stanovení tříd bezpečnosti 

Ochrana osob proti poranění či vážnému zranění vlivem rozbití tabule skla a ochrana 

před propadnutím nebo vypadnutím osob skrz prosklenou konstrukci v případě jejího 

rozbití se řeší podle ČSN EN 12600 Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda 

zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo. Bezpečnostní skla se zařazují do 

jednotlivých tříd bezpečnosti [14]. Tato technická norma je normou zkušební, určenou ke 

klasifikaci plochých výrobků ze skla pro použití ve stavebnictví podle odolnosti proti 

nárazu a charakteru lomu. Klasifikace podle výšky pádu odpovídá odstupňovaným 

hodnotám energie přenesené při nárazu osoby. Systém klasifikace uvedený v této normě se 

vztahuje na zvýšení osobní bezpečnosti prostřednictvím: 

- omezení řezných a bodných zranění osob; 

- postižení vlastností materiálu. 

Norma specifikuje metodu zkoušení kyvadlovým nárazem, avšak nespecifikuje 

požadavky na aplikace ani požadavky na stálost. 
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Zkušební zařízení se skládá z hlavního stabilního rámu (sešroubované nebo svařené 

ocelové profily „U“), na hlavní rám přimontovaného upínacího rámu, který slouží 

k uchycení zkušebního vzorku a nárazového tělesa (kovového válce s dvěma 

pneumatikami o celkové hmotnosti (50±0,1) kg) se závěsným zařízením a uvolňovacím 

mechanismem. 

Zkušební vzorek je reprezentován jednoduchou tabulí skla o šířce (876±2) mm a výšce 

(1938±2) mm. Pro každou zkoušku je třeba čtyř vzorků identické skladby a tloušťky. Při 

zkoušení vzorků asymetrických rozměrů je zapotřebí dvojnásobný počet vzorků 

s výjimkou, kdy jsou takové tabule skla určeny výlučně pro instalace s rizikem nárazu 

pouze z jedné strany. 

Sklo je klasifikováno do některé ze tří bezpečnostních tříd, označených číslicemi 1 až 

3, a to podle výšky dopadu nárazového tělesa: 

Třída 3 – sklo nesmí být porušeno normovým způsobem – výška pádu 190 mm; 

Třída 2 – sklo nesmí být porušeno normovým způsobem – výška pádu 190 mm 

a 450 mm; 

Třída 1 – sklo nesmí být porušeno normovým způsobem – výška pádu 190 mm, 450 

mm a 1200 mm. 

Dále je sklo klasifikováno do některé ze tří bezpečnostních tříd, označených písmeny 

A až C, a to podle charakteru lomu skla po nárazu zkušebního tělesa: 

Třída A – vznik četných prasklin tvořících oddělené úlomky s ostrými hranami (sklo 

chlazené, sklo tepelně zpevněné); 

Třída B – vznik četných prasklin, ale úlomky drží pohromadě a neoddělují se (sklo 

vrstvené, sklo s drátěnou vložkou, sklo chlazené s fólií); 

Třída C – vznik značného množství malých úlomků bez ostrých hran (sklo tvrzené) 

[14]. 

Charakteristické lomy skla pro jednotlivé bezpečnostní třídy jsou znázorněny na obr. 

A.10 přílohy A. 

Výsledná klasifikace je pak udávána ve tvaru x(y)z (např. 2(B)2, 1(C)3, apod.), kde: 
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x  je nejvyšší výška pádu, při které výrobek buď nebyl porušen, nebo byl porušen 

podle způsobu a) nebo b), jak je rozebráno níže; 

y je charakter lomu; 

z nejvyšší výška pádu, při které výrobek buď nebyl porušen, nebo byl porušen podle 

způsobu a), jak je rozebráno níže. 

Způsob porušení zkušebního vzorku v průběhu zkoušky je podle normy definován 

následujícími dvěma způsoby: 

a) vznikne velký počet úlomků, ale není dovolen vznik střihové trhliny nebo otvoru 

ve zkušebním vzorku, kterou může proniknout koule o průměru 76 mm při použití 

síly 25 N. Dále, pokud dojde k uvolnění úlomků ze zkušebního vzorku do 3 minut 

po nárazu, nesmí dohromady vážit více, než je hmotnost odpovídající 10000 mm2 

původního zkušebního vzorku. Největší jednotlivý úlomek musí vážit méně, než je 

hmotnost odpovídající 4400 mm2 původního zkušebního vzorku; 

b) dojde k rozpadu a 10 největších úlomků bez prasklinek posbíraných do 3 minut 

po nárazu a společně zvážených do 5 minut po nárazu nesmí vážit více než je 

hmotnost odpovídající 6500 mm2 původního zkušebního vzorku. Úlomky musí být 

vybrány pouze z části původního zkušebního vzorku, která zůstala ve zkušebním 

rámu. Při stanovení ekvivalentu hmotnosti se v úvahu berou pouze nechráněné 

plochy úlomků zbylé ve zkušebním rámu. 

Pokud je zkušební vzorek porušen při nárazu zkušebního tělesa z výšky 190 mm a lom 

není v souladu s výše uvedeným normovým požadavkem a), je v zápisu klasifikace 

uvedena číslice 0 [14]. 

7.2 Ochrana majetku a možnost stanovení kategorií odolnosti proti působení síly 

Ochrana majetku proti vloupání a vandalismu se v případě prosklených konstrukcí se 

řeší podle ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení 

a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku [16]. Základním principem je snaha 

o eliminaci výrazných movitých ztrát na majetku v soukromí osob. Norma klasifikuje 

výrobky pro bezpečnostní zasklení do jednotlivých kategorií odolnosti proti působení síly. 

Stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby 

po krátké časové období odolala působení vnější síly, což spočívá ve zpoždění vniknutí 
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předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Zkušební metody nenapodobují podmínky 

skutečného útoku člověka, ale jsou určeny ke klasifikaci srovnatelné odolnosti.  

Zkušební zařízení se skládá z výškově nastavitelného zařízení pro uchycení 

nárazového tělesa, ocelového rámu pro upnutí zkušebního vzorku, záchytné skříně pro 

úlomky a nárazové těleso a nárazových těles (ocelové koule z leštěné oceli o průměru 

(100±0,2) mm a hmotnosti (4,11±0,06) kg, sekery a kladiva). 

Zkušební vzorek musí být délky (1100±5) mm a šířky (900±5) mm bez viditelných 

mušlí, prasklin a trhlinek na hranách. Pro každou zkoušenou kategorii jsou třeba tři vzorky. 

Předmětem klasifikace je odolnost proti úderu tvrdým předmětem a odolnost proti 

útoku sekerou. Norma specifikuje 8 kategorií odolnosti proti působení síly. Pět tříd 

označených P1A až P5A je založeno na pádové zkoušce tvrdým tělesem – ocelové koule. 

Tři třídy označené P6B až P8B jsou založeny na zkoušce sekerou. 

Při zkoušce pádem se ocelová koule pouští z normou stanovené výšky do oblasti tvaru 

rovnostranného trojúhelníka o délce strany (130±20) mm. Počet dopadů a výška pádu pak 

určují třídu bezpečnosti. Zkušební vzorek je považován za proražený, pokud celé nárazové 

těleso projde zkoušeným kusem skla do 5 sekund od nárazu. Výsledná klasifikace 

do příslušné kategorie odolnosti je specifikována v tab. B.3 přílohy B. 

Před provedením zkoušky sekerou musí být vrstvy skla podél stran čtvercového otvoru 

porušeny 12 nárazy kladiva, simulujícího opačný „tupý“ konec sekery. Poté následuje 

normou předem definovaný počet úderů sekerou. Zkušební vzorek zkoušce sekerou 

nevyhoví, pokud jeho zatěžovaná část tvaru čtverce se zcela oddělí od zbytku zkušebního 

vzorku nebo ačkoli ještě nespojitě spojena vlivem vlastní váhy poklesne a tím vytvoří ve 

zkušebním vzorku otvor. Výsledná klasifikace do příslušné kategorie odolnosti je 

specifikována v tab. B.3 přílohy B. 

Národní příloha normy poté uvádí příklady použití výrobků pro bezpečnostní zasklení: 

P1A, P2A - sklo pro objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty a nacházejí se 

pod centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranou (potravinářské 

obchody, restaurace, bary, úřady, kanceláře, výrobní prostory); při 

stálém umístění materiálních hodnot v blízkosti výloh a oken musí být 

třída odolnosti výrobku pro bezpečnostní zasklení zvýšena. 
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P3A, P4A - sklo pro objekty, kde jsou materiální hodnoty vysoké užitné hodnoty, 

historické a kulturní hodnoty a které se nachází pod centralizovanou 

nebo vnitřní fyzickou ochranou; operační sály, banky, místnosti řídících 

a správních orgánů (pokud není požadována instalace neprůstřelných 

skel), prodejní místnosti klenotnictví, prodejny zbraní, lékárny (za 

podmínky, že v nich nejsou mimo pracovní dobu drahé kovy, zbraně, 

narkotika); muzea, obrazárny (v podobě zástěn, vitrín pro ochranu 

jednotlivých exponátů ve výstavních sálech); ochrana zabezpečených 

oblastí typu 2 (P4A). 

P5A, P6B - sklo pro objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, při neexistenci 

centralizované nebo stálé fyzické ochrany; skladovací prostory 

nezávisle na druhu ochrany; ochrana zabezpečených oblastí typu 3 

(P5A) a 4 (P6B). 

P6B, P7B - sklo pro archivy, depozitáře muzeí, nacházející se pod centralizovanou 

nebo vnitřní fyzickou ochranou. 

P7B, P8B - sklo pro objekty s materiálními hodnotami vysoké užitné hodnoty, při 

neexistenci centralizované nebo fyzické ochrany; prodejní prostory 

klenotnictví, prodejny zbraní, lékárny (pokud v nich jsou mimo 

pracovní dobu drahé kovy, zbraně, narkotika, pokladny (nezávisle na 

typu ochrany)); vnitřní prostory bank (pokud není požadována instalace 

neprůstřelných skel); archivy a depozitáře muzeí, které nemají 

centralizovanou nebo vnitřní fyzickou ochranu [16]. 

7.3 Ochrana proti střelným zbraním a možnost stanovení tříd bezpečnosti 

Klasifikaci skla odolného vůči střelám určuje norma ČSN EN 1063 Sklo 

ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám 

[17]. Norma specifikuje požadavky na provedení a zkušební metodu pro skla sestávající se 

z jedné nebo více vrstev, příp. v kombinaci sklo/plast. Norma se vztahuje na zasklení ve 

stavebnictví pro vnitřní a vnější použití. Klasifikuje úrovně odolnosti proti průstřelu 

z krátké a dlouhé kulové zbraně do jedné ze sedmi tříd BR1 až BR7 a úrovně odolnosti 

proti průstřelu z brokové zbraně do třídy SG1 nebo SG2 v závislosti na typu zbraně (puška, 

pistole, revolver – třídy BR, brokovnice – třídy SG), typu a ráži střeliva a normou 
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definovaných zkušebních podmínkách. Každý ze tří zkušebních vzorků o rozměrech 

(500±5) mm x (500±5) mm musí splňovat nejméně jeden z následujících požadavků: 

- zasklením nepronikla střela ani její část a svědečnou fólií nepronikly úlomky skla 

ze zadní strany (sklo se klasifikuje do příslušné třídy s doplňujícím označením 

„NS“); 

- zasklením nepronikla střela ani její část, ale svědečnou fólií pronikly úlomky skla 

z chráněné strany (sklo se klasifikuje do příslušné třídy s doplňujícím označením 

„S“) [17]. 

7.4 Ochrana proti výbuchu a možnost stanovení tříd bezpečnosti 

Zkušební postup, požadavky na provedení a klasifikaci pro zasklení odolné proti 

výbuchovému tlaku pro použití ve stavebnictví specifikuje norma ČSN EN 13541 Sklo 

ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti 

výbuchovému tlaku [18]. Takové zasklení je určeno k tomu, aby poskytlo odolnost proti 

výbušninám ve vztahu k bezpečnosti osob. 

Zkušební zařízení se sestává z tuhého a nepoddajně uchyceného nosiče vzorku, 

zařízení pro vytvoření výbuchového tlakového rázu (rázové trubice) a měřícího zařízení, 

umožňujícího stanovení velikosti a časového průběhu přetlaku rázové vlny odražené od 

strany útoku vzorku.  

Zkušební vzorek musí být délky (1100±5) mm a šířky (900±5) mm se sraženými 

hranami a musí mít označenu stranu útoku. Pro každou zkoušenou třídu jsou třeba tři 

vzorky. 

Zkušební vzorky jsou klasifikovány do jedné ze čtyř tříd odolnosti proti výbuchovému 

tlakovému rázu označených ER1 až ER4 v závislosti na charakteristických parametrech 

rovinné rázové vlny (maximálním přetlaku, specifickém impulzu a době trvání tlakové 

fáze). Výsledná klasifikace může být doplněna značením „S“ nebo „NS“ s ohledem na 

výskyt nebo absenci úlomků, pocházejících ze zadní, chráněné strany zkušebního vzorku 

(„S“ = úlomky vyražené ze zadní, chráněné strany skla, „NS“ = žádné úlomky vyražené ze 

zadní, chráněné strany skla) [18]. 
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8 Posouzení vlivu druhu a způsobu zasklení na požární odolnost 

Rozhodující vliv na požární odolnost má nejen sklo samotné, ale také konstrukce, 

do které je skleněná tabule osazena, její provedení – stabilita, těsnící a kotevní systém 

a v neposlední řadě i způsob montáže – osazení na stavbě. Nelze tedy označit samotné sklo 

jako požárně odolné, ale vždy je nutné hovořit o prosklené konstrukci jako celku s požární 

odolností. 

Prosklené konstrukce je možné s ohledem na splnění požadovaných kombinací 

mezních stavů rozdělit do tří základních skupin, a to: 

- skla používaná v prosklených konstrukcích typu E (bránící šíření zplodin a kouře) 

- skla používaná v prosklených konstrukcích typu EW (omezujících šíření požáru), 

- skla používaná v prosklených konstrukcích typu EI (bránících šíření požáru). 

V případě prosklených konstrukcí typu E (resp. D, DH v případě kouřových přepážek) 

a prosklených konstrukcí typu EW se užívá jak požárně stabilních skel bez aktivní vrstvy 

(skel tvrzených splňujících kritérium celistvosti E, skel tvrzených s pokovením splňujících 

kritérium celistvosti a omezení tepelného toku EW) tak požárně stabilních skel s aktivní 

vrstvou tvořenou čirým gelem či folií. Mezi taková skla patří jednak skla s drátěnou 

vložkou (např. Hasil, Promadraht), tvrzená skla a tvrzená izolační dvojskla (např. 

Pyropane) a skla vrstvená, skládající se z několika vrstev běžného tabulového skla, mezi 

kterými jsou umístěny požárně ochranné vrstvy (gel, fólie), jež jsou v případě požáru 

aktivovány (např. Pyrobel, Pyrobelite, Promaglas, Promat – Systemglas). Aktivní vrstvy 

začínají při zvýšení teplot (při cca 120 °C) reagovat tak, že expandují a transformují se 

v pevný, neprůhledný a tepelně izolující protipožární štít, jak je naznačeno na obr. A.11 

v příloze A. V případě prosklených konstrukcí typu EI se rovněž užívá skel vrstvených, 

skládajících se z několika vrstev běžného tabulového skla, mezi kterými jsou umístěny 

požárně ochranné vrstvy (gel, fólie), jež jsou v případě požáru aktivovány (např. Pyrobel, 

Pyrobelite, Promaglas, Promat – Systemglas), přičemž dosažení kombinace mezních stavů 

celistvosti a izolace je poté docíleno zejména navýšením tloušťky zasklení. Na obr. A.12 

přílohy A je uvedena produktová řada výrobků společnosti AGC Glass Europe (zasklení 

Pyrobel, Pyrobelite a Pyropane) [31]. 

Požární stabilita skla s drátěnou vložkou je zajištěna dvěma vrstvami plochého skla 

o tloušťkách cca 4 mm a cca 2 mm, mezi které je vložena jednostranně předpjatá ocelová 
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výztuž – drátěná síť držící v případě tepelného namáhání sklo pohromadě. Na výslednou 

požární odolnost má vliv zejména způsob osazení v závislosti na velikosti prvku, velikost 

ok drátěné sítě, provedení lemujícího rámu a v případě užití takového skla jako kouřové 

přepážky v bezrámovém provedení i vzájemná vzdálenost prvků uchycení [28]. 

8.1 Tloušťka zasklení 

V případě vrstvených skel s aktivními vrstvami je možné sledovat určitou závislost 

celkové tloušťky zasklení a výsledné požární odolnosti. Přesněji řečeno, závislost tloušťky 

jednotlivých tabulí skel a počtu aktivních vrstev na požární odolnosti. Podle údajů 

společnosti Promat [28] dosahuje u jejich produktů požární odolnosti EW 30 zasklení 

o celkové tloušťce 8 mm, sestávající se ze dvou tabulí skla o tloušťce 3 mm a jedné aktivní 

vrstvy o tloušťce přes 1 mm, požární odolnosti EI 15 (EW 30) zasklení o celkové tloušťce 

9 mm, sestávající se ze dvou tabulí skla o tloušťce 3 mm a jedné aktivní vrstvy o tloušťce 

přes 2 mm, požární odolnosti EI 30 (EW 45) zasklení o celkové tloušťce 17 mm se dvěma 

aktivními vrstvami, požární odolnosti EI 45 (EW 60) zasklení o celkové tloušťce 18 mm se 

třemi aktivními vrstvami, požární odolnosti EI 60 (EW 90) zasklení o celkové tloušťce 

26 mm se čtyřmi aktivními vrstvami, požární odolnosti EI 90 zasklení o celkové tloušťce 

35 mm se šesti aktivními vrstvami a požární odolnosti EI 120 zasklení o celkové tloušťce 

53 mm s osmi aktivními vrstvami. Obdobně je tomu i v případě produktů společnosti AGC 

Glass Europe. Rozložení tabulí skel a aktivních vrstev v případě produktové řady výrobků 

společnosti AGC Glass Europe je znázorněno na obr. A.13 přílohy A. Teoreticky tak lze 

konstatovat, že jedna aktivní vrstva zabezpečuje 15 minut požární odolnosti, přičemž 

výsledná hodnota požární odolnosti závisí na rozměrech prvku a liší se pro kriterium 

izolace I nebo radiace W. 

V případě produktové řady požárně odolných skel Promat – Systemglas F1 tvořené 

dvěma tabulemi tepelně tvrzeného skla o tloušťce 8 mm rozhoduje o zajištění požadované 

celistvosti a izolační schopnosti (kritéria EI) tloušťka čiré, mezi tabule skla integrované 

protipožární hmoty, která se při požáru aktivuje. Pro dosažení požární odolnosti 30 minut 

činí tloušťka této aktivní vrstvy 15 mm při celkové tloušťce zasklení 31 mm (skladba 

souvrství 8/15/8 – Promat – Systemglas F1-30), pro dosažení požární odolnosti 60 minut 

činí tloušťka této aktivní vrstvy 22 mm při celkové tloušťce zasklení 38 mm (skladba 

souvrství 8/22/8 – Promat – Systemglas F1-60) a pro dosažení požární odolnosti 120 minut 



 

  46 

činí tloušťka této aktivní vrstvy 38 mm při celkové tloušťce zasklení 54 mm (skladba 

souvrství 8/38/8 – Promat – Systemglas F1-120). Požárně odolná zasklení Promat – 

Systemglas F1 jsou stabilní vůči UV záření, ale skla nesmí být vystavena teplotám mimo 

interval -20 až +50 °C [28]. 

8.2 Zasklívací podmínky 

Každý z výrobců požárně odolných prosklených konstrukcí ve svých technických 

listech konkrétně specifikuje podmínky, které je při osazování skel nutné dodržet, jinak 

není možné požární odolnost garantovat. Podmínky, které obecně platí v případě většiny 

prosklených konstrukcí, jsou charakterizovány níže [29], [31]:  

- požárně odolné sklo nesmí být dále řezáno či podobným způsobem upravováno; 

- hrany skla nesmí být před instalací poškozeny; 

- ochranná páska na hranách skla nesmí být porušena; 

- hrany skla nesmí přijít do kontaktu s vodou, aby nebyly narušeny aktivní vrstvy; 

- sklo nesmí přijít do kontaktu s kovy; 

- požárně odolná skla neinstalovat v místech, kde by mohlo dojít k překročení teploty 

o více než 40 °C; 

- při instalaci skla dbát na jeho správnou orientaci (polohu UV filtru – PVB fólie) 

ve vztahu ke zdroji UV záření; 

- na sklo nesmí být vyvíjen tlak; 

- je zapotřebí používat dostatečně dimenzované distanční podložky (např. špalíky 

z tvrdého dřeva, apod.); 

- z důvodu teplotní roztažnosti je zapotřebí ponechat sklu dostatečnou vůli pod 

hranou (cca 4 až 5 mm); 

- z důvodu teplotní roztažnosti je zapotřebí ponechat sklu dostatečnou vůli v podobě 

zpěňující pásky mezi sklem a rámem, příp. zasklívacími lištami (cca 4 až 5 mm); 

- je zapotřebí ponechat dostatečně hlubokou zasklívací drážku (min. 20 mm), aby 

nedošlo při poklesu skla k jeho uvolnění a vypadnutí; 

- vždy je zapotřebí respektovat detaily z protokolu požární zkoušky; 
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- vždy je zapotřebí zvážit možnost realizace zasklení v konkrétních podmínkách 

stavby, zejména ve vztahu ke značné hmotnosti požárně odolných zasklení (např. 

možnost ruční/strojní manipulace, možnost osazení z interiéru/exteriéru, apod.). 

Společnost Hasil ve svých technických informacích [32] uvádí několik možných 

případů porušení celistvosti vlivem nesprávného osazení požárních skel, zejména 

ve vztahu k provedení zasklívacích lišt, jak je znázorněno a vysvětleno na obr. A.14 

přílohy A. V případě provedení zasklívacích lišt má na požární odolnost vliv i vlastní tvar 

(profil) zasklívací lišty, resp. velikost úhlu, jaký svírá hrana lišty a s hranou zasklení. Čím 

větší úhel bude, tím menší bude namáhání zasklívací lišty vlivem od skla odraženého 

tepelného toku a lišta si tak déle zachová svou krycí funkci [28] (viz obr. A.15 v příloze 

A). 

Další specifické podmínky se pak vážou už ke konkrétním produktům jednotlivých 

výrobců, jsou specifikovány v předmětných zkušebních protokolech, nebo je na vyžádání 

sdělí zpravidla pracovníci technických oddělení jednotlivých výrobců. 

8.3 Vliv členění konstrukce 

Jednotlivý zmiňovaní výrobci u svých produktů (systémových konstrukcí) vždy 

uvádějí maximální rozměry požárně odolného zasklení. V případě členění požárně odolné 

prosklené konstrukce je pro dosažení požadovaného mezního stavu požární odolnosti 

rozhodující zejména vlastní tíha prvku, způsobující při tepelném namáhaní deformace 

konstrukce, které mohou vést k porušení celistvosti konstrukce. Zaleží tedy na tom, o jaký 

typ zaklení se jedná – tzn. jednoduché zaklení nebo dvojsklo (např. jednoduché zasklení 

Pyrobelite 7 má podle údajů výrobce hmotnost cca 17 kg.m-2, zasklení Pyrobelite 7 

v provedení dvojsklo hmotnost min. 32 kg.m-2, jednoduché zasklení Pyrobel 25 má 

hmotnost cca 40 kg.m-2, zasklení Pyrobel 25 má v provedení dvojsklo hmotnost min. 

75 kg.m-2, jednoduché zasklení Pyrobel 53N má hmotnost cca 122 kg.m-2 [31]). V případě 

dvojskel výrobci uvádějí i minimální rozměry požárně odolného zasklení. U skla 

Promadraht jsou maximální rozměry prosklené stěny závislé na poměru šířky a výšky. 

Na rozměry požárně odolného zasklení a tedy i na členění konstrukce má vliv materiálové 

provedení rámu, pro identický typ zasklení poskytuje určité možnosti rám dřevěný, jiné 

rám ocelový. Vliv má i orientace prvku zasklení, rozdíl je, zda je prvek orientován v rámu 

na šířku nebo na výšku [28]. 
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9 Hodnocení souboru požadavků na prosklené obvodové pláště z hlediska požární 

bezpečnosti a návrh jejich inovace 

Technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb 

stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb., která ve svých ustanoveních přímo odkazuje 

na projektové, hodnotové a zkušební normy, uvedené ve své příloze č. 1. Těmito odkazy je 

požadováno splnění specifických normových požadavků na stavební objekty z hlediska 

požární bezpečnosti. Jedná se o požadavky zejména kodexu norem požární bezpečnosti, 

tzn. českých technických norem řady 73 08xx. S prosklenými obvodovými plášti se 

nejčastěji setkáváme na objektech nevýrobního charakteru, řešených podle kmenové 

normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, či u objektů pro bydlení a ubytování, řešených dále 

podle ČSN 73 0833, nebo u objektů se shromažďovacími prostory dále řešenými podle 

ČSN 73 0831. Jedná se zejména o objekty administrativního charakteru, objekty hotelů, 

obchodních center, knihoven, galerií, muzeí, školních zařízení, apod. Tato kapitola hodnotí 

stávající vybraná normová ustanovení – požadavky požární bezpečnosti staveb ve vazbě 

na prosklené obvodové pláště stavebních objektů.  

Žádné z normových ustanovení není vztaženo přímo k proskleným obvodovým 

plášťům. Prosklené obvodové pláště jsou specifickým druhem obvodové stavební 

konstrukce, a v případě takových konstrukcí je třeba vždy naplnit vybrané normové 

požadavky, a to jak základní (všeobecné) specifikované v ustanovení čl. 5.1.1 ČSN 73 

0802, tak i požadavky vztahující se zejména k obvodovým stěnám (vybraná ustanovení 

kapitoly 8.4 ČSN 73 0802), k obvodovým stěnovým konstrukcím (vybraná ustanovení 

kapitoly 5.4 ČSN 73 0810), a to z hlediska jejich klasifikace, či konstrukčního návrhu 

a provedení. 

9.1 Bránění šíření požáru v rámci jednoho objektu požárními pásy 

Jedním ze základních požadavků kladených na stavební objekty z hlediska požární 

bezpečnosti je bránit šíření požáru mezi jeho jednotlivými požárními úseky (viz čl. 5.1.1 

písm. b) ČSN 73 0802). Toho je v případě obvodových konstrukcí dosahováno realizací 

svislých a vodorovných požárních pásů. Ustanovení čl. 8.4.8 (pro svislé požární pásy), 

resp. čl. 8.4.9 (pro vodorovné požární pásy) a prvního odstavce čl. 8.4.10 ČSN 73 0802 

stanoví požadavky na požární pásy, a to ve vazbě na druh konstrukční části, požární 
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odolnost, šířku a jejich polohu vůči požární dělící konstrukci (požární stěně, resp. 

požárnímu stropu), se kterou se musí stýkat. 

Šíře požárních pásů má být podle výše uvedených ustanovení ČSN 73 0802 nejméně 

900 mm [22]. Uvedená minimální požadovaná hodnota šířky požárního pásu byla v době 

vzniku norem kodexu požární bezpečnosti podřízena tehdejší typizované modulové 

výstavbě její možnostem ve vztahu k požadavkům na komfort bydlení (požadavek 

na rozměry prosklených ploch) a v mnoha případech se ukázala jako nedostatečná [33]. 

Na obr. A.16 přílohy A je znázorněn příklad šíření horkých plynů (jejich teploty) před 

fasádou zděné budovy v závislosti na čase při zkoušce s požárním zatížením 30 kg.m-2. 

Na obr. A.17 a obr. A.18 přílohy A jsou dále zobrazeny předpokládané a skutečné průběhy 

plamene po fasádě s různým řešením požárních pásů podle normových požadavků. ČSN 

73 0804 (viz ustanovení čl. 9.6.2) požaduje pro nevýrobní objekty šířky požárních pásů 

nejméně 900 mm nebo nejméně 1200 mm, přičemž výsledná minimální šířka závisí 

na době trvání požáru přilehlých požárních úseků (mezní dobou je doba delší) [23]. Také 

ČSN 73 0845 pro skladové objekty požaduje šířky požárních pásů větší, a to nejméně 1200 

mm nebo nejméně 2000 mm v závislosti na skupině provozu skladů. V případě 

nevýrobních objektů je tedy minimální šířka požárního pásu odvislá od požárního rizika, 

v případě nevýrobních objektů je stanovena bez vazby na požární riziko. 

Stavebně technické řešení styku konstrukce proskleného obvodového pláště s požárně 

dělící konstrukcí může nabídnout několik variant provedení, které mohou mít vliv 

na technické řešení provedení požárního pásu. Níže jsou uvedeny a hodnoceny dva 

příklady provedení svislého požárního pásu (obdobně je tomu i v případě vodorovných 

požárních pásů) [33]: 

a) svislý požární pás je tvořen z části požárně odolnou neotvíravou (pevnou) 

prosklenou konstrukcí a požárně odolnou konstrukcí druhu DP1 provedenou až 

do líce obvodového pláště (viz obr. A.19 přílohy A), 

b) svislý požární pás je tvořen pouze požárně odolnou prosklenou konstrukcí, 

přičemž s požární stěnou se stýká v místě prosklené tabule (viz obr. A.20 přílohy 

A), 

Zatím co případ uvedený v bodě a) je řešením standardním a z hlediska požární 

bezpečnosti při korektním provedení bezproblémovým, lze v případě bodu b) jako 
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problematické označit provedení styku požární stěny s požárním pásem – prosklenou 

konstrukcí. Norma ČSN 73 0802 požaduje, aby byl styk požárního pásu s požární stěnou 

řešen v celé tloušťce požární stěny, detaily vlastního provedení takového styku však již 

nespecifikuje. Požadovaného styku požárního pásu s požární stěnou tak lze v případě bodu 

b) v návaznosti na požadavek pružného spojení dvou rozdílných materiálů dosáhnout 

požární ucpávkou dilatační spáry (viz obr. A.20 přílohy A). Obecné požadavky na těsnění 

spár z hlediska požární bezpečnosti popisují ustanovení čl. 6.3 ČSN 73 0810. Zkušební 

metodu pro stanovení požární odolnosti těsnění spár specifikuje ČSN EN 1366-4. 

Ačkoliv se v případě bodu b) jedná o řešení teoreticky možné a normovému 

požadavku vyhovující, není z praktického hlediska vhodné takový styk přímo se skleněnou 

tabulí realizovat. V případě požadavku na průhledné prosklení bude takový styk 

v obvodovém plášti viditelný a tudíž z architektonického hlediska nepřijatelný, ale zejména 

by v místě takové požární ucpávky docházelo k prohřívání skla vlivem slunečního záření 

a následnému praskání. Vždy by tedy měl být takový detail styku realizován proti nosnému 

profilu prosklené konstrukce, příp. proti neprůhlednému panelu [28].  

Návrh inovace požadavků na požární pásy 

Na podkladě výše uvedených skutečností tak stojí za úvahu, zda se v rámci revize 

normy ČSN 73 0802 nezabývat otázkou zpřísnění požadavku na minimální hodnotu šířky 

požárního pásu, tzn. úpravou znění čl. 8.4.8, resp. čl. 8.4.9. Jako možnost se jeví 

předmětnou minimální hodnotu stanovit opět taxativně, případně tuto minimální hodnotu 

i v případě nevýrobních objektů vázat na požární riziko, jako je tomu v případě norem 

ČSN 73 0804, resp. ČSN 73 0845. 

Co se týká ustanovení čl. 8.4.8, resp. čl. 8.4.9 ČSN 73 0802 specifikujících požadavky 

na styk požárních pásů s požárně dělící konstrukcí (požární stěnou, požárním stropem) 

v celé tloušťce požárně dělící konstrukce, navrhuji provést úpravu znění předmětného 

ustanovení tak, aby požadavek na styk nebyl vázán na celou tloušťku požárně dělící 

konstrukce, ale aby vlastní provedení takového styku zajišťovalo požadovanou požární 

odolnost. Na trhu v současné době existují výrobky, které požadované vlastnosti (zejména 

požární odolnost) při provedení v určité tloušťce vykazují a není tedy zapotřebí vázat jejich 

provedení na celou tloušťku požárně dělící konstrukce.  
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9.2 Bránění šíření požáru v rámci jednoho objektu zdvojenou obvodovou stěnou 

K šíření požáru a zplodin hoření může u stavebních objektů docházet i obvodovou 

stěnou, která je provedena jako zdvojená konstrukce. Požadavek ustanovení čl. 8.4.1 ČSN 

73 0802 stanoví, že na rozhraní požárních úseků musí být styk obvodových stěn s požárně 

dělícími konstrukcemi utěsněn a vykazovat stejnou požární odolnost jako obvodové stěny 

včetně tříd reakce na oheň použitých výrobků. Jde-li o obvodové stěny zdvojené a uvedené 

požadavky jsou provedeny pouze k vnitřní části zdvojeného obvodového pláště, musí být 

samostatně posouzeno riziko šíření požáru a zplodin hoření mezi vnitřní a vnější částí 

takového obvodového pláště [22]. Uvedené požadavky se tak vztahují i na prosklené 

obvodové pláště provedené jako zdvojené konstrukce, a to i v případě, že se jedná 

o objekty, u kterých nejsou požadovány požární pásy (např. objekty o požární výšce menší 

než 12 m, objekty s požárními úseky vybavenými sprinklerovým stabilním hasicím 

zařízením nebo doplňkovým sprinklerovým hasicím zařízením – viz čl. 8.4.10 ČSN 73 

0802).  

Normová ustanovení nespecifikují a ani nemohou specifikovat ve vztahu k značnému 

množství možných technických řešení stavebních objektů konkrétní požadavky na postup 

při posuzování rizika šíření požáru a zplodin hoření vnitřním prostorem zdvojených 

prosklených obvodových plášťů. Vždy je zapotřebí posoudit: 

- možnost šíření požáru a zplodin hoření z jednotlivých přilehlých požárních úseků 

přes vnitřní prosklenou část konstrukce do vnitřního prostoru, 

- chování požáru a zplodin hoření ve vnitřním prostoru (zejména stanovení teploty 

horkých plynů, směr jejich pohybu, možnost jejich odvodu z vnitřního prostoru, 

apod.), 

- vliv požáru a zplodin hoření na vnější prosklenou část konstrukce (zejména vliv 

teploty horkých plynů zejména na zasklení či na jeho nosnou část, směr pohybu 

horkých plynů, možnost jejich odvodu z vnitřního prostoru, apod.). 

Z uvedeného je patrné, že vliv na šíření požáru a zplodin hoření vnitřním prostorem 

zdvojených prosklených obvodových plášťů bude mít zejména: 

- druh zasklení vnitřní i vnější části takového obvodového pláště (např. konstrukce 

s požární odolností/bez požární odolnosti/bezpečnostní zaklení/obyčejné 

zasklení), 
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- možnost odvodu horkých plynů a zplodin hoření z vnitřního prostoru (např. 

provedením přirozeného odvětrání vnitřního prostoru na principu tzv. 

komínového efektu), 

- snížení teploty horkých plynů a zplodin hoření (např. provedením přirozeného 

odvětrání vnitřního prostoru, nebo sprinklerovým stabilním hasicím zařízením 

nebo doplňkovým sprinklerovým hasicím zařízením v přilehlých požárních 

úsecích). 

Na podkladě hodnocení je možné přijmout obecný závěr, že riziko šíření požáru 

a zplodin hoření mezi jednotlivými požárními úseky jednoho objektu vnitřním prostorem 

zdvojeného proskleného obvodového pláště bude eliminováno, bude-li vnitřní prosklená 

konstrukce odolnější vlivům působení požáru než prosklená konstrukce vnější (viz obr. 

A.21 přílohy A). V případě, že vnitřní i vnější prosklená konstrukce budou shodného 

druhu, musí být prokázáno, že teplota horkých plynů a zplodin hoření nedosahuje hodnot, 

které by způsobily porušení celistvosti daného druhu prosklené konstrukce [33]. Toto bude 

vždy předmětem posouzení v požárně bezpečnostním řešení. 

9.3 Bránění šíření požáru mezi objekty 

Zabránit šíření požáru mimo objekt, tzn. na jiný objekt nebo jeho část rovněž patří 

mezi základní požadavky kladené na stavební objekty (viz čl. 5.1.1 písm. c) ČSN 73 0802). 

Toho lze dosáhnout prolukami mezi jednotlivými stavebními objekty vymezenými 

na podkladě stanovení odstupových vzdáleností a požárně nebezpečných prostorů, nebo 

v případě nedostatečnosti proluk, vhodným řešením konstrukcí obvodových stěn (druh 

konstrukční části, požární odolnost, povrchová úprava – index šíření plamene). Bude-li se 

prosklený obvodový plášť nacházet v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, musí 

být jeho požární odolnost posuzována podle čl. 8.4.2 písm. b) ČSN 73 0802 z vnější strany 

(kritérium EI), přičemž požární odolnost musí být podle čl. 8.4.3 ČSN 73 0802 stanovena 

podle tabulky 12 ČSN 73 0802 (viz tab. B.2 přílohy B), tzn. např. prosklená konstrukce 

obvodového pláště nezajišťujícího stabilitu objektu, která se nachází v požárně 

nebezpečném prostoru požárního úseku ve IV. stupni požární bezpečnosti musí vykazovat 

požární odolnost EI 30 minut [22]. Je na místě zmínit, že norma ČSN 73 0804 oproti tomu 

požaduje pro obvodové stěny, které se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru přesnější 

stanovení jejich požární odolnosti z vnější strany, a to v závislosti na jejich požadované 
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tabelované požární odolnosti podle stupně požární bezpečnosti, odstupové vzdálenosti 

požárního úseku, do jehož požárně nebezpečného prostoru taková obvodová stěna 

zasahuje, a na vzdálenosti takové obvodové stěny od hranice požárně nebezpečného 

prostoru (viz čl. 9.4.6 ČSN 73 0804) [23], [33]. Výsledná požární odolnost takové 

prosklené obvodové konstrukce nacházející se v požárně nebezpečném prostoru jiného 

objektu pak může být při užití postupu podle ČSN 73 0804 buď nižší, nebo naopak i vyšší 

než požadovaná tabelovaná požární odolnost. 

Pro dosažení požadované hodnoty požární odolnosti podle normou stanovené stupnice 

(viz kapitola 6.2) pro požadovanou kombinaci mezních stavů celistvosti a izolace (EI) při 

zkouškách požární odolnosti prosklených konstrukcí jsou rozhodující faktory uváděné 

v kapitole 8. Mnohdy se při zkoušce požární odolnosti stane, že prosklená konstrukce 

odolává namáhání (při splnění kritérií EI) pouze po dobu např. 24 minut [28]. Nemůže tedy 

být klasifikována jako požárně odolná konstrukce EI 30. V určitých případech při užití 

a naplnění výše uvedeného ustanovení čl. 9.4.6 ČSN 73 0804 by však taková 

„nedostatečně“ požárně odolná prosklená konstrukce (např. EI 24) mohla být dostačující 

pro její použití v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Přesné určení požadované 

hodnoty požární odolnosti tak může mít v případě požárně odolných prosklených 

konstrukcí zásadní význam. 

Návrh inovace požadavků na požární odolnost obvodové konstrukce v požárně 

nebezpečném prostoru 

Na podkladě skutečností uvedených v předchozí kapitole tak stojí za úvahu, zda se 

v rámci revize normy ČSN 73 0802 nezabývat otázkou sladění požadavků na přesnější 

stanovení požární odolnosti obvodové konstrukce nacházející se v požárně nebezpečném 

prostoru v obou kmenových normách. Doporučuji proto využít již zformulovaného 

ustanovení čl. 9.4.6 ČSN 73 0804 a toto implementovat rovněž do ČSN 73 0802. 

9.4 Provedení účinného zásahu požárních jednotek 

Umožnit jednotkám požární ochrany provedení účinného zásahu při hašení 

a záchranných pracích je dalším základním požadavkem, který je kladen na stavební 

objekty (viz čl. 5.1.1 písm. d) ČSN 73 0802) a který se zároveň dotýká problematiky 

prosklených obvodových plášťů. V souladu s ustanoveními kapitoly 12 ČSN 73 0802 je 
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zapotřebí zabývat se při posuzování otázkou možnosti vést protipožární zásah z vnější 

strany objektu, průčelím objektu. Za tímto účelem se u objektů (kromě případů uvedených 

v čl. 12.4.4 ČSN 73 0802) zřizují nástupní plochy umožňující provedení zásahu 

z výsuvného automobilového žebříku nebo požární plošiny k přiléhajícím průčelím 

požárních úseků. Minimální velikost otvoru v průčelí obvodového pláště umožňujícího 

vedení protipožárního zásahu je stanovena na 0,8 x 1,5 m. Pokud objekty nemají 

v obvodových pláštích uvedené vhodné otvory pro účinné vedení protipožárního zásahu, 

musí být zřízeny vnitřní zásahové cesty [22]. 

Při realizaci celoplošných prosklených obvodových plášťů, které z architektonického 

hlediska sjednocují hmotu fasády objektů a u kterých rovněž není možné pouhým 

pohledem specifikovat druh zasklení, však může při mimořádné události nastat pro 

zasahující jednotky problém s identifikací otvorů vhodných pro účinné vedení 

protipožárního zásahu. 

Návrh inovace požadavků na provedení účinného zásahu 

Na podkladě výše uvedených skutečností tak stojí za úvahu, zda se v rámci revize 

normy ČSN 73 0802 nezabývat otázkou zavedení požadavku na označení otvorů 

v obvodovém plášti stavebních objektů, které jsou ve smyslu stávajícího normového 

ustanovení (čl. 12.4.2 písm. d) ČSN 73 0802) vhodné pro účinné vedení protipožárního 

zásahu. Uvedený požadavek by mohl být i znegován a formulován tak, aby se požadavek 

na označení otvorů v obvodovém plášti stavebních objektů vztahoval naopak na otvory, 

které provedení účinného zásah neumožňují. Obě varianty jsou navrhovány z důvodu 

minimalizace vlivu takového opatření na požadovaný výsledný vzhled obvodového pláště 

z architektonického hlediska – značení by se tak aplikovalo u těch otvorů, jejichž 

zastoupení v průčelí obvodového pláště je menší. Nevýhodou takového požadavku může 

být potřeba dvojího odlišného značení (otvory umožňující zásah/otvory ne umožňující 

zásah). 

Požadavek na trvalý způsob označení předmětných otvorů bych doporučoval zakotvit 

do znění čl. 12.4.2 písm. d) ČSN 73 0802. Takový požadavek by tak korespondoval 

s požadavkem na trvalý způsob značení nástupních ploch zakotveným v čl. 12.4.3 ČSN 73 

0802 a dále i v prováděcích právních předpisech (bod 1 přílohy 3 k vyhlášce č. 23/2008 

Sb., § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Tento navrhovaný požadavek by pak 
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měl být dále zohledňován i při zpracovávání dokumentací zdolávání požárů. Takové údaje 

by byly nedílnou součástí textových i grafických částí operativních plánů nebo 

operativních karet.  

9.5 Stanovení součinitele b 

Materiálové provedení výplní otvorů v obvodových, příp. střešních konstrukcích má 

vliv na stanovení součinitele vyjadřujícího rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

geometrických podmínek – součinitele b podle ČSN 73 0802. Při výpočtu součinitele b 

podle ustanovení kapitoly 6.5 ČSN 73 0802 je možné zohlednit pouze takové otvory, které 

při požáru mohou umožnit přístup vzduchu do hořícího požárního úseku. Čl. 6.5.3 ČSN 73 

0802 pak upřesňuje, že takovými otvory nejsou ty, jejichž výplň odpovídá hodnocení E 15 

(např. otvory zasklené sklem s drátěnou vložkou, tvrzeným, bezpečnostním či jiným 

sklem, skleněnými tvárnicemi, apod.), dále otvory s neotvíratelnou výplní, nebo otvory, 

jejichž otevření při požáru nelze zaručit [22]. Zde je na místě poznamenat, že i otvory 

zasklené sklem s drátěnou vložkou, tvrzeným, bezpečnostním či jiným sklem mohou být 

provedeny jako otvory pevné – neotvíratelné.  

ČSN 73 0831 pro potřeby posuzování přirozeného odvodu zplodin hoření a kouře při 

požáru považuje za volné plochy umožňující výměnu plynů (odvod/přívod) i otvory 

s neotvíratelnou výplní z běžného tabulového skla nebo izolačního dvojskla z běžného 

tabulového skla, pokud nevykazují E 15 a pokud se výpočtem prokáže, že teplotní pole 

v hořícím prostoru je schopno porušit zaklené výplně (viz čl. 5.1.4) [35]. 

V případě prosklených obvodových plášťů bude tedy při výpočtu součinitele b 

rozhodovat zejména druh zasklení. 

Návrh inovace požadavků na výplně otvorů při stanovení součinitele b 

Podle výkladu normy je věcným záměrem ustanovení čl. 6.5.3 ČSN 73 0802 počítat se 

všemi otvory v obvodových stěnách, příp. střešních konstrukcích, jejichž výplň se při 

požáru (ve fázi plného rozvoje) sama poruší. Běžné tabulové sklo, příp. dvojsklo se samo 

poruší při náhlé změně (nárůstu) teplot o cca 60 °C a více a vyhoví tak uvedenému věcnému 

záměru i v případě, že se bude jednat o část pevnou neotvíravou. Formulace „neotvíratelné 

výplně“ se vztahuje ke klasifikačnímu limitu E 15, kde teplota porušení celistvosti je až nad 

hranicí 300 °C [36]. Z tohoto důvodu došlo v roce 2011 při vydání nové ČSN 73 0831 při 
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formulaci čl. 5.1.4 k úpravě specifikace otvorů umožňujících výměnu plynů, jak je uvedeno 

výše.  

Na podkladě výše uvedeného doporučuji zabývat se v rámci revize normy ČSN 73 0802 

otázkou sladění požadavků na přesnější specifikaci otvorů, resp. jejich výplní, které vyhoví 

požadovanému záměru – samovolnému porušení při požáru a umožnění výměny plynů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude-li požadována v obvodovém plášti prosklená 

konstrukce s požární odolností, nebude nutné tuto konstrukci podrobovat zkoušce požární 

odolnosti za účelem zjištění, zda došlo k naplnění kritéria E 15 či nikoliv. Požadavek na 

prokázání porušení skleněných výplní zakotvený v ustanovení čl. 5.1.4 ČSN 73 08031 by 

byl proto namístě i v tomto případě. Doporučuji proto využít již formulovaného znění 

ustanovení čl. 5.1.4 ČSN 73 08031, které se týká přesnější specifikace prosklených 

konstrukcí, a toto implementovat rovněž do ČSN 73 0802 – upravit tak text druhého 

odstavce čl. 6.5.3 ČSN 73 0802. 
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10 Závěr 

V dnešní architektuře se sklo jako stavební materiál uplatňuje stále častěji. Využívá se 

jedinečných vlastností skla, které při optimálně navrženém stavebně technickém řešení 

umožňuje architektům upřednostnit zejména po stránce vizuální dynamiku staveb. Použití 

prosklených konstrukcí v obvodových pláštích je požadováno v mnohem větší míře, než tomu 

bylo v minulosti. Kromě požadavků estetických však musí prosklené obvodové konstrukce 

splňovat také požadavky zejména tepelně technické, akustické, hygienické a v neposlední řadě 

i požadavky bezpečnostní. Při navrhování stavebních objektů, a to nejen jejich obvodových 

plášťů, ale i ostatních prosklených konstrukcí je proto zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost 

požární bezpečnosti. 

Problematice skla jako stavebnímu materiálu, jeho vlastnostem, výrobě, třídění 

a možnostem použití je věnována řada tuzemských i zahraničních tematických publikací. 

Diplomová práce se v kapitolách 3 – 5 věnuje charakteristice skla, jeho vlastnostem, výrobě, 

třídění a použití ve stavebních konstrukcích. Problematice právních předpisů a technických 

norem, které se vztahují na prosklené konstrukce z hlediska specifických požadavků 

požární bezpečnosti, se věnuje kapitola šestá. Přehledný a do dílčích skupin rozdělený 

výčet předpisů a technických norem je uveden v samostatné příloze. Požadavkům 

na bezpečnostní charakteristiky prosklených stavebních konstrukcí včetně možnosti 

stanovení vybraných vlastností bezpečnostních skel je věnována kapitola následující. Mezi 

stěžejní kapitoly této práce patří kapitola osmá, posuzující vlivy druhů a způsobů zasklení 

na požární odolnost stavebních konstrukcí a dále kapitola devátá, jejímž obsahem je 

naplnění cíle diplomové práce – tj. hodnocení souboru požadavků na prosklené obvodové 

pláště a návrh jejich inovace z hlediska požární bezpečnosti. 

V diplomové práci jsou hodnocena vybraná ustanovení zejména ČSN 73 0802, týkající 

se bránění šíření požáru v rámci jednoho objektu požárními pásy, bránění šíření požáru 

v rámci jednoho objektu zdvojenou obvodovou stěnou, bránění šíření požáru mezi objekty 

ve vztahu k provedení obvodových konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, možnosti 

provedení účinného zásahu požárních jednotek proskleným obvodovým pláštěm 

a stanovení součinitele b ve vztahu k proskleným konstrukcím. 

Návrhy inovací požadavků z hlediska požární bezpečnosti spočívají v úpravě 

vybraných stávajících ustanovení ČSN 73 0802, či jejich doplnění. V případě požárních 

pásů se jedná o čl. 8.4.8 a čl. 8.4.9 ČSN 73 0802, kdy je navrženo zpřísnění požadavku 



 

  58 

na minimální hodnotu šířky požárního pásu a dále tuto minimální hodnotu i v případě 

nevýrobních objektů vázat na požární riziko, jako je tomu v případě norem ČSN 73 0804, 

resp. ČSN 73 0845. V případě prosklených obvodových konstrukcí, nacházejících se 

v požárně nebezpečném prostoru, je navržena implementace již zformulovaného 

ustanovení čl. 9.4.6 ČSN 73 0804 do ČSN 73 0802 pro možnost přesnějšího stanovení 

požární odolnosti takových prosklených obvodových konstrukcí. Inovace navrhovaná 

v případě možnosti provedení účinného zásahu spočívá v zavedení požadavku na označení 

otvorů v obvodovém plášti stavebních objektů, které jsou ve smyslu čl. 12.4.2 písm. d) 

ČSN 73 0802 vhodné pro účinné vedení protipožárního zásahu. Navrhovanou alternativou 

je požadavek na značení otvorů, které naopak pro účinné vedení protipožárního zásahu 

využít nelze. Pro stanovení součinitele b podle čl. 6.5.3 ČSN 73 0802 je navrženo zpřesnit 

specifikaci prosklených konstrukcí, které vyhovují věcnému záměru tohoto ustanovení, 

tzn. využít již formulovaného znění čl. 5.1.4 ČSN 73 08031 a podle tohoto ustanovení 

upravit text druhého odstavce čl. 6.5.3 ČSN 73 0802. 

Diplomová práce díky závěrečným kapitolám postihuje oproti ostatním publikacím užší, 

specifický okruh problematiky prosklených konstrukcí, zaměřený výhradně na oblast požární 

bezpečnosti, a to ve vztahu k národním normovým požadavkům. Nepopisuje a nehodnotí 

zahraniční požadavky požární bezpečnosti a tyto s našimi požadavky nijak neporovnává, a to 

vhledem ke skutečnosti, že každá země evropského společenství má svůj jedinečný systém 

předpisů, technických norem a požadavků včetně specifických národních odchylek. Popis, 

hodnocení nebo porovnání s požadavky zahraničních zemí může být námětem pro budoucí 

rozšíření zpracovaného tématu. 
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Obr. A.1 Struktura křemičitého sodnovápenatého skla [3] 

 
LEGENDA: 

A – křemenné sklo 

B – boritokřemičité sklo Pyrex 

C – boritokřemičité sklo pro zátav 

D – sodnovápenaté sklo pro žárovky 

Obr. A.2 Závislost délkové teplotní roztažnosti křemenného skla na teplotě v porovnání 

s technickými skly [7], [11] 
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Obr. A.3 Závislost modulu pružnosti v tahu čirého křemenného skla na teplotě [7], [12] 

 

Obr. A.4 Detail zasklení pomocí EPDM profilu [13] 
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Obr. A.5 Detail zasklení pomocí tmelu [13] 

 

Obr. A.6 Detail bodového uchycení skla pevným terčem za vnitřní sklo [13] 

 

Obr. A.7 Detail bodového uchycení skla průchozím kloubovým terčem za obě skla [13] 
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LEGENDA: 

a) – požární pás v líci obvodové stěny 

b) – ustoupení líce obvodové stěny 

c) – prodloužení požární stěny před líc obvodové stěny 

Obr. A.8 Možnosti provedení svislého požárního pásu [22] 

 
LEGENDA: 

a) – požární pás v líci obvodové stěny 

b) – ustoupení líce obvodové stěny 

c), d) – prodloužení požárního stropu před líc obvodové stěny 

Obr. A.9 Možnosti provedení vodorovného požárního pásu [22] 
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LEGENDA: 

A – Třída bezpečnosti A 

B – Třída bezpečnosti B 

C – Třída bezpečnosti C 

Obr. A.10 Příklady charakteru lomu skla pro klasifikaci do třídy bezpečnosti [15] 

 

Obr. A.11 Požárně odolné sklo s aktivními vrstvami [30] 
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Obr. A.12 Produktová řada požárně odolných zaklení společnosti AGC Glass Europe [31] 
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Obr. A.13 Rozložení tabulí skel a aktivních vrstev u požárně odolných skel společnosti 

AGC Glass Europe [31] 
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Obr. A.14 Příklady možného porušení celistvosti vlivem nesprávného osazení požárně 

odolných skel [32] 

 

Obr. A.15 Detail profilu zasklívací lišty s vyznačením úhlu, jehož velikost má vliv 

na požární odolnost 
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Obr. A.16 Rozložení teplot horkých plynů před fasádou zděného objektu v 5, 20 a 40 

minutě zkoušky s požárním zatížením 30 kg.m-2 [34] 

 

Obr. A.17 Průběh plamene na fasádě s vodorovným požárním pásem tvořeným nadpražím 

a parapetem [34] 
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Obr. A.18 Průběh plamene na fasádě s vodorovným požárním pásem tvořeným 

prodloužením požárního stropu před líc fasády [34] 

 

Obr. A.19 Svislý požární pás tvořený z části požárně odolnou neotvíravou prosklenou 

konstrukcí a požárně odolnou konstrukcí provedenou až do líce obvodového pláště 
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Obr. A.20 Svislý požární pás tvořený pouze požárně odolnou prosklenou konstrukcí 

 

Obr. A.21 Příklady druhů prosklených konstrukcí zdvojených obvodových plášťů 
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Tab. B.1 Vybrané vlastnosti skla [3] 

Vlastnost Hodnoty 

Hustota 
2200 – 3600 kg.m-3 (olovnaté sklo až 6000 
kg.m-3) 

Pevnost v tlaku 700 – 1200 MPa 

Pevnost v tahu 30 – 90 MPa 

Pevnost v ohybu 40 – 190 MPa 

Modul pružnosti 50 – 90 GPa 

Součinitel délkové teplotní roztažnosti 6 – 9.10-6 K-1 

Součinitel tepelné vodivosti 0,6 – 0,9 W.m-1.K-1 

Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) 850 – 1000 J.kg-1.K-1 

Poissonova konstanta 0,14 – 0,32 

Tvrdost podle Mohsovy stupnice 6 – 7 (odpovídá tvrdosti živce až křemene) 
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Tab. B.2 Část tabulky 12 ČSN 73 0802 – požární odolnost stavebních konstrukcí [22] 
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Tab. B.3 Klasifikace kategorií odolnosti pro bezpečnostní zasklení [16] 

Kategorie odolnosti Výška pádu [mm] Celkový počet úderů 

P1A 1500 3 do trojúhelníku 

P2A 3000 3 do trojúhelníku 

P3A 6000 3 do trojúhelníku 

P4A 9000 3 do trojúhelníku 

P5A 9000 3 x 3 do trojúhelníku 

P6B - 30 – 50 

P7B - 51 – 70 

P8B - nad 70 
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C.1 Evropské předpisy 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

- Rozhodnutí Komise 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se zavádí seznam výrobků 

patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, 

kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, 

ve znění pozdějších rozhodnutí Komise 

- Řídící pokyn pro Evropská technická schválení ETAG 002 z listopadu 1999, Systémy 

zasklení s konstrukčním tmelem, Část 1: Podepřené a nepodepřené systémy, ve znění 

pozdějších změn 

- Řídící pokyn pro Evropská technická schválení ETAG 002 z ledna 2002, Systémy 

zasklení s konstrukčním tmelem, Část 2: Hliníkové systémy s povlakem 

- Řídící pokyn pro Evropská technická schválení ETAG 002 z března 2002, Systémy 

zasklení s konstrukčním tmelem, Část 3: Systémy obsahující profily s přerušením 

tepelného mostu 

C.2 Národní právní předpisy – zákony 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním rádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů 

C.3 Vyhlášky 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích 

na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 368/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 



Příloha C  Bc. Vítězslav Šolc 

Prosklené obvodové pláště stavebních objektů – požárně bezpečnostní řešení 

 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013, o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008, o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

- Vyhláška č. 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické 

podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

C.4 Nařízení vlády 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

C.5 Technické normy – sklo (výrobkové normy) 

- ČSN EN 572-1 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 1: Definice a obecné a fyzikální a mechanické vlastnosti 

- ČSN EN 572-2 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 2: Sklo float 

- ČSN EN 572-3 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 3: Sklo leštěné s drátěnou vložkou 

- ČSN EN 572-4 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 4: Sklo ploché tažené 

- ČSN EN 572-5 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 5: Sklo vzorované 
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- ČSN EN 572-6 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou 

- ČSN EN 572-7 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky 

- ČSN EN 572-8 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry 

- ČSN EN 572-9 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 

skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma 

- ČSN EN 1863-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité 

sklo - Část 1: Definice a popis 

- ČSN EN 1863-2 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité 

sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma 

- ČSN EN 12150-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité 

bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis 

- ČSN EN 12150-2 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité 

bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma 

- ČSN EN 14179-1 Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené 

sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis 

- ČSN EN 14179-2 Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené 

sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková 

norma 

- ČSN EN 1279-1 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, tolerance 

rozměrů a pravidla pro popis systému 

- ČSN EN 1279-2 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá metoda 

zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti 

- ČSN EN 1279-3 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda 

zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu 

- ČSN EN 1279-4 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení 

fyzikálních vlastností utěsnění okrajů 
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- ČSN EN 1279-5 + A2 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody 

- ČSN EN 1279-6 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě 

a periodické zkoušky 

- ČSN EN 12543-1 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 1: Definice a popis jednotlivých částí 

- ČSN EN 12543-2 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo 

- ČSN EN 12543-3 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 3: Vrstvené sklo 

- ČSN EN 12543-4 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 4: Metody zkoušení stálosti 

- ČSN EN 12543-5 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 5: Rozměry a opracování hran 

- ČSN EN 12543-6 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - 

Část 6: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů 

- ČSN EN 1051-1 Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: 

Definice a popis 

- ČSN EN 1051-2 Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: 

Hodnocení shody/Výrobková norma 

C.6 Technické normy – sklo (výpočtové a zkušební normy) 

- ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

- ČSN EN 357 Sklo ve stavebnictví - Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými 

nebo průsvitnými skleněnými prvky - Klasifikace požární odolnosti 

- ČSN EN 410 Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik 

zasklení 

- ČSN EN 673 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - 

Výpočtová metoda 
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- ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - 

Metoda chráněné teplé desky 

- ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - 

Metoda měřidla tepelného toku 

- ČSN EN 1063 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti střelám 

- ČSN EN 1288-1 Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: 

Podstata zkoušení skla 

- ČSN EN 1288-2 Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: 

Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním 

povrchem 

- ČSN EN 1288-3 Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: 

Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb) 

- ČSN EN 1288-4 Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: 

Zkoušení profilovaného skla 

- ČSN EN 1288-5 Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: 

Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním 

povrchem 

- ČSN EN 12101-1 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - 

Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany 

- ČSN EN 12600 Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem 

a klasifikace pro ploché sklo 

- ČSN EN 12603 Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení 

konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením 

- ČSN EN 12758 Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy 

výrobků a stanovení vlastností 

- ČSN EN 12898 Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity 

- ČSN EN 13541 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti výbuchovému tlaku 
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- ČSN EN ISO 14438 Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - 

Výpočtová metoda 

C.7 Technické normy – eurokódy 

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – 

Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem 

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

Zatížení větrem 

C.8 Technické normy – lehké obvodové pláště 

- ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště – Terminologie 

- ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště – Norma Výrobku 

- ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky 

a klasifikace 

- ČSN EN 12153 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Zkušební metoda 

- ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky 

a klasifikace 

- ČSN EN 12155 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Laboratorní zkouška při 

statickém tlaku 

- ČSN EN 13050 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při 

nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou 

- ČSN EN 13051 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě 

- ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Funkční 

požadavky 
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- ČSN EN 12179 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební 

metoda 

- ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky 

C.9 Technické normy – požární bezpečnost 

- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky 

- ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové 

postupy 

- ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny 

- ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy 

- ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové 

obvodové stěny – celá sestava (dokončená montáž) 

- ČSN EN 1364-4 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové 

obvodové stěny – částečná sestava 

- ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických 

zařízení 

- ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systému pro usměrňování 

pohybu kouře 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 


