
Jindřich Martinů : Certifikace materiálů pro výrobu skla 

2009   1 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

 Institut hornického inženýrství a bezpečnosti  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKAČNÍ PROCES MATERIÁLŮ PRO VÝROBU 

STAVEBNÍHO SKLA 

 

Certification proces of materials used for architec tural glass 

production 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:        Bc. Jind řich Martin ů 

Vedoucí diplomové práce:     Dr. Ing. Emil Fröhlich 

 

 

Most 2009 

 

 



Jindřich Martinů : Certifikace materiálů pro výrobu skla 

2009   2 

 

 



Jindřich Martinů : Certifikace materiálů pro výrobu skla 

2009   3 

Autorské prohlášení 

Celou diplomovou práci na téma : CERTIFIKAČNÍ PROCES MATERIÁLŮ 

PRO VÝROBU STAVEBNÍHO SKLA včetně příloh jsem vypracoval samostatně a 

uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci použít 

(§35 ods.3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohou jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 29.dubna 2009    Bc. Jindřich Martinů 

 

 

 

 

 

 

 



Jindřich Martinů : Certifikace materiálů pro výrobu skla 

2009   4 

Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován přehled certifikace a certifikační 

postup potřebný pro použití plochého plaveného skla a skla s povlakem jako 

stavebního materiálu. 

V první části je popis certifikace pro suroviny nutné k výrobě 

sodnovápenatokřemičitého plaveného skla a popis průmyslové výroby plaveného skla 

na jediné float lince v České republice. Následuje obecné vysvětlení certifikačních 

postupů a přehledu co je vlastní certifikační řízení vč. legislativy potřebné pro tento 

proces. V další části je zpracováno certifikační řízení a legislativa pro výrobek 

s přidanou hodnotou – sklo s povlakem. Závěrem jsou uvedena některá doporučení, 

jenž by bylo vhodné doplnit pro přesnější přehled certifikačního řízení. 

 

 

 

Annotation 

The summary of the certification and the certification procedure needed for the 

use of the flat float glass and the glass with coating like the building material is 

worked up in the submitted thesis.  

In the first part of this thesis, there are defined the description of the 

certification for the raw materials necessary for the manufacture of the sodium-lime 

float glass and the description of the industrial production of the float glass on one 

float line in the Czech Republic.  Further, there is indicated the general explanation of 

the certification procedures and the summary what the certification proceeding itself 

is, including the legislation needed for this process.  The certification proceeding and 

the legislation for the product with added value, the glass with coating, are worked up 

in the next part. Some recommendations, which would be convenient to add for more 

accurate summary of the certification proceeding, are mentioned in the conclusion.  
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AGC Asahi Glass Company – výrobce plochého stavebního skla 

CE  označení pro certifikát uznávaný v rámci Evropské Unie 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma  

ES Evropské společenství 

EU  Evropská Unie 

FCLO  označení výrobku – čiré stavební sklo 

ISM Integrovaný systém manegementu  

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 
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Úvod 

Níže uvedená Diplomová Práce se zabývá problémem normativního 

sjednocování pohledu na výrobek, jenž by byl uznáván po celé Evropě (Evropské 

Unii) a jenž by byl stejně tak uznáván i po celém světě. Důvodem pro tento jednotný 

pohled je fakt, že v dnešním světe obchodu již neexistují žádné hranice, nicméně 

v některých případech je bezpodmínečně nutné dodržovat stanovené postupy při 

výrobě daných produktů. Jedním z takovýchto produktů jsou i stavební materiály, 

mezi než patří i stavební ploché sklo i sklo s povlakem (jako původní sklo, ale  

s přidanou hodnotou). 

Hlavním cílem této práce je zajištění kvalitativních požadavků pro výrobu a 

následnou distribuci a samozřejmě i prodej plochého plaveného 

sodnovápenatokřemičitého skla s ohledem na mezinárodně uznávané technické 

normy. V případě, že by finální výrobek neměl certifikát kvality uznávaný ve všech 

zemích, s nimiž výrobce obchoduje, nemohl by být výrobek-stavební sklo, uveden na 

trh bez zvláštních posouzeních jednotlivých zemí a proces obchodu by se výrazně 

zpomalil, zhoršil případně by vůbec neproběhl. 
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1.   Sklo - historie spole čnosti pro výrobu plochého 

skla v ČR (ČSSR) 

Koncem 19. století se ve světě objevují pokusy o mechanizaci výroby 

plochého skla. Zatímco metody francouzských a amerických sklářů víceméně 

napodobovaly ruční výrobu, belgický inženýr Emile Fourcault propracoval myšlenku 

vertikálního tažení nekonečného pásu skla. Tuto techniku aplikovali v roce 1919 bratři 

Mühligové, jejich huť v Hostomicích jako první v Evropě uskutečnila strojovou výrobu 

plochého skla tzv. fourcaultovým způsobem.  

V roce 1959 realizuje britská firma Pilkington vynález na výrobu plochého skla 

plavením (float) a sklárna v Řemenicích (Teplice v Čechách) byla v roce 1969 první 

ve střední a východní Evropě, která tento systém začala používat. Vedle výroby skla 

probíhalo v jednotlivých závodech i jeho další zpracování a zušlechťování, 

opracování broušením a vrtáním, výroba tepelně a zvukově izolačních skel, skel 

bezpečnostních, skel pro dopravní prostředky, nábytkového skla a zrcadel. 

Sklářský průmysl na severozápadě Čech měl vždy významné postavení. Za 

dobu své existence prošla výroba plochého skla vývojem, který zahrnoval řadu změn 

jak ve vlastní výrobní technologii, tak i v organizačním uspořádání. 

Od roku 2001 pak vlastnictví celé skupiny Glaverbel přechází do rukou Asahi 

Glass Co. Ltd., a je rozhodnuto o globálním řízení celé skupiny. K 1. září 2007 se 

mění název společnosti Glaverbel Czech na AGC Flat Glass Czech.  

Společnost v uplynulých letech investovala zhruba 12,5 miliardy korun do 

zvýšení výroby surového skla a zlepšení jeho kvality, zavádění nových technologií 

pro výrobu s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení produktivity práce a využití výrobních 

linek, zvýšení naší konkurenceschopnosti a snížení výrobních nákladů, zlepšení 

úrovně ochrany životního prostředí a péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců.  

AGC Flat Glass Czech a.s. je tvořen těmito závody s výrobním sortimentem 

(obr.1) 
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• Řetenice – výroba plochého skla systémem float, výroba skla 

barveného ve hmotě Planibel 

o V závodě řetenice jsou v současnosti dvě výrobní linky float : 

jedna pro výrobu čirého stavebního skla, druhá pro výrobu 

zeleného skla používaného převážně v automobilovém průmyslu 

• AGC Coating Teplice – výroba nízkoemisívního skla s tenkou kovovou 

vrstvou nanášenou ve vysokém vakuu 

Dále pak jsou to závody : 

• Barevka – výroba ornamentního skla a skla s drátěnou vložkou, broušeného skla 

Glamatt, kyselinou matovaného skla Matelux   

• Kryry – výroba zrcadel, nábytkového skla, lakovaného skla Lacobel a Lacomat 

• Oloví – výroba skla vysoce odolného proti požáru Pyrobel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 1 : Rozmístění závodů AGC Flat Glass Czech a.s. v České republice 
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2.   Stanovení politiky spole čnosti 

Vrcholové vedení společnosti stanovuje politiku jakosti, životního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence havárií. Tato politika obsahuje 

celkové záměry, zásady a směry působení společnosti ve vztahu k jakosti, ochraně 

životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a poskytuje rámec pro 

činnosti společnosti.  

Politika je realizována pomocí pravidelně stanovovaných a přezkoumávaných 

cílů, cílových hodnot a programů managementu. 

Platnost politiky je udržována přezkoumáváním její vhodnosti a potřeb změn 

na základě změn legislativy, měnících se požadavků zainteresovaných stran, změn 

výrobků nebo činností společnosti, pokroku technologie, zkušeností získaných 

z provozních činností, tržních preferencí a komunikování. 

Politika je sdělována zaměstnancům vyvěšením na důležitých místech 

společnosti a při poradách a rovněž osobám pracujícím jménem organizace.  

Politika je dostupná všem zainteresovaným stranám. 

Jedním z prostředků k dosažení těchto dlouhodobých cílů je vytvoření a 

uplatňování integrovaného systému managementu jakosti, životního prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

• respektovat a plnit požadavky právních předpisů a zainteresovaných 

stran na jakost, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

• zlepšovat efektivnost integrovaného systému, environmentální profil a 

snižovat nebezpečí a rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• předcházet znečišťování a závažným haváriím. 

• pro splnění těchto závazků společnost: 
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• průběžně identifikuje všechny procesy a s nimi související své produkty 

a s využitím metodologie PDCA (plánuj – proveď – kontroluj – jednej) 

• identifikuje zdroje nebezpečí závažné havárie a hodnotí jejich rizika. 

Odborně vzdělává své zaměstnance s cílem zvýšit jejich odpovědnost a 

osobní angažovanost při plnění úkolů, vyplývajících z této politiky. 

Využívá nejnovější poznatky z oblasti jakosti, životního prostředí, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci včetně prevence havárií pro předcházení stavům, jejichž 

důsledky by mohly negativně ovlivnit zdraví zaměstnanců, životní prostředí, majetek a 

postavení společnosti. 

Působí na své dodavatele, aby při svých činnostech dodržovali platné právní 

předpisy a smluvní požadavky předané jim společností. 

Přijímá připomínky všech dotčených stran, které se týkají dopadů činností 

společnosti na jakost, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 

vážně se jimi zabývá. 

Informuje zaměstnance, veřejnost a další zainteresované strany o naplňování 

této politiky. 

 

2.1   Integrovaný systém managementu 

Společnost vytvořila, dokumentovala a udržuje integrovaný systém 

managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále také integrovaný systém nebo ISM) a trvale zlepšuje jeho efektivnost jako 

prostředek: 

• k prokázání své schopnosti trvale plnit požadavky zainteresovaných 

stran a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů 

• při dodávání výrobků,  
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• při řízení dopadů environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, 

které může společnost řídit nebo na ně může mít nějaký vliv, 

• při řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spojených s 

činnostmi, výrobky a službami, které může společnost řídit nebo na ně 

může mít nějaký vliv 

Integrovaný systém managementu společnosti zahrnuje a je vytvořen ve 

shodě s požadavky normy ISO 9001:2000 s výjimkou požadavků kapitoly 7.3 Návrh a 

vývoj a části kapitoly 7.5.1 f) týkající se činností po dodání výrobku. Výrobky navrhuje 

a vyvíjí výzkumný ústav společnosti, které výsledný návrh předává v podobě 

specifikací, výrobní dokumentace a účastí specialistů při zavádění do výroby. 

Servisní činnosti nejsou uplatňovány vzhledem k charakteru produktu.  

• se všemi požadavky kapitoly 4 normy ISO 14001:2004 

• se všemi požadavky kapitoly 4 specifikace OHSAS 18001:1999 

Hlavní odpovědnosti v ISM  

Management integrovaného systému je decentralizován na různé organizační 

úrovně společnosti a je vykonáván: 

Na úrovni vedení společnosti 

• představitelem vedení pro integrovaný systém managementu 

• koordinátorem ISM 

• inspektorem reklamací 

• funkcí certifikace 

• auditorem dodavatelů a metrologem 

• funkcí životní prostředí – standardizace 

• funkcí bezpečnost práce – prevence rizik 

Na úrovni závodu  
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• koordinátorem ISM a odbornými pracovníky v oblasti kvality, v oblasti 

životního  prostředí a zástupcem ředitele pro věci personální v oblasti 

BOZP 

Funkce certifikace  

Je zřízena v odboru marketingu základního skla v úseku ředitele pro obchod a 

marketing základního skla. Odpovídá za certifikaci výrobků společnosti podle 

teritoriálních požadavků. 

Auditor dodavatelů a metrolog 

Do její působnosti a odpovědnosti patří zejména:  

• zpracování dotazníků pro hodnocení ISM u dodavatelů, určených 

vedoucím odboru nákupu 

• realizace zákaznického auditu u vybraných dodavatelů surovin, 

materiálů a služeb 

• spolupráce s organizačními jednotkami při plánování a provádění 

interních auditů, vyhodnocování neshod a navrhování nápravných a 

preventivních opatření i v rámci skupiny  

• řízení procesu interních auditů a nápravných a preventivních opatření 

• metodické řízení metrologie ve společnosti a poskytování pomoci 

závodům 

• auditor plní rovněž funkci správce databáze dodavatelů. 

2.1.1   Plánování jakosti 

Registr QMS obsahuje údaje, požadované normou ISO 9001:2000, tj. sled 

procesů, vlastníka procesu, vstupy a výstupy procesu, podmínky řízení a měření a 

monitorování (přímo nebo pomocí odkazů).V oblasti jakosti byly u jednotlivých 

procesů vyhodnoceny jejich znaky jakosti, stanovena kritéria pro jejich efektivní 

provádění. 



Jindřich Martinů: Certifikační proces materiálů pro výrobu stavebního skla 

2009   8 

Tab.: 1 : Schéma procesů managementu  

 

 

Plán jakosti může mít různou formu a název, v závislosti na oblasti, pro kterou 

je zpracován. Musí však podléhat řízenému režimu, tj. být evidován, schválen, 

oficiálně vydán, řízeně distribuován na určená místa a archivován. 
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2.1.2   Nakupování surovin 

Záleží na rozvoji partnerských vztahů s našimi hlavními dodavateli, tyto vztahy 

jsou založeny na vzájemném dialogu a důvěře. Nákup je organizačně rozdělen – viz 

schéma obr. 2. Odbor nákupu řídí nákup základních surovin, materiálů, energií a 

investic, které jsou potřebné pro fungování výroby v požadované kvalitě, době a za co 

nejlepších podmínek, v návaznosti na stanovené kompetence. Prověřování a 

hodnocení dodavatelů řídí a organizuje auditor dodavatelů.      
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Nákup surovin a energie
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Vedoucí odboru nákupuVedoucí odboru nákupu

Nákup materiálů,
náhradních dílů a investic

 

 Obr.: 2 : Organizační schéma nákupu 

  

Procesy 

Vedle ostatních právních náležitostí musí být součástí kupní smlouvy na 

dodání důležitého vstupu: 

• specifikace kvalitativních parametrů a pokyny (metody) pro jejich 

kontrolu 

• cenové ujednání 

• specifikace množství 

• požadovaný termín dodávky 
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• specifikace požadovaných přiložených dokladů (atest, vážní lístek, 

bezpečnostní list nebezpečné chemické látky apod.) 

Pro suroviny a materiály, jejichž jakost je důležitá pro dobrý průběh našich 

výrobních procesů nebo pro konečnou jakost našich výrobků, jsou zpracovány a s 

dodavateli projednány a dohodnuty specifikace jejich jakosti. 

2.1.3   Kontrolní a zkušební procesy 

Každý výrobek je v průběhu svého vzniku podrobován souboru kontrol 

(vstupní, mezioperační, výstupní) a zkoušek, majících za cíl odhalit případnou 

neshodu parametrů se stanovenými interními specifikacemi, případně se zvláštními 

požadavky zákazníka. Nezbytnou podmínkou těchto procesů je zajištění identifikace 

a zpětné sledovatelnosti výrobku, tj. stanovení posloupnosti od vstupu materiálu až 

po výstup hotového výrobku, včetně pracovníků, kteří se na jeho vzniku podílejí.  

Audit výrobků 

Auditem se přiznává určitá úroveň jakosti výrobků určených k expedici, ale 

audit může vést i k zastavení plánované expedice, nemá-li výrobek stanovené 

vlastnosti. Zásadou auditu je kontrola prodávaných výrobků podle stanovených 

interních specifikací, případně podle zvláštních požadavků zákazníka. 

Audity provádí inspektor reklamací. Jejich četnost, průběh, dokumentování a 

činnosti související stanovuje příslušná směrnice. 

Certifikace a externí zkoušky výrobků 

V této oblasti odpovědný pracovník útvaru certifikace obchodního úseku 

vedení společnosti eviduje a shromažďuje certifikáty, protokoly o zkouškách, ověření 

shodnosti s normami, zkoušky fyzikálních vlastností a parametrů pro všechny 

výrobky, které se uplatňují ve stavebnictví podle příslušného zákona. Dále tento 

pracovník centrálně zajišťuje požadavky na zkoušky veškerých výrobků společnosti. 

Sleduje časovou platnost dokumentů, zajišťuje aktualizaci. Centralizací vzniká 

informační servis o existujících platných dokumentech, efektivně a bez časových 

prodlev jsou zajišťovány zkoušky nové. Tento servis slouží zejména výrobním 
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závodům, prodejcům, ale i zákazníkům. Taktéž zajišťuje zkoušky podle přání 

zákazníků, podle tuzemských i zahraničních norem a v neposlední řadě vede přehled 

o akreditovaných a autorizovaných zkušebnách, včetně jejich vybavení, technických 

možností, cenových relací a možností termínů provedení zkoušek 

Závody odpovídají za zajištění výroby vzorků pro potřebné zkoušky dle pokynů 

pracovníka certifikace, vytváření podmínek a provádění opatření, která jsou 

nezbytnou podmínkou pro udělení certifikátů nebo příslušných osvědčení.  

Interní audity => společnost provádí interní audit ISM v plánovaných 

intervalech s těmito cíli: 

• stanovit, vyhovuje-li systém plánovaným opatřením, požadavkům 

příslušných mezinárodních norem a požadavkům ISM, stanoveným 

společností 

• ověřit, že vlastní ISM je uplatňován a udržován 

• ověřit účinnost uplatňovaného ISM z hlediska plnění specifikovaných 

cílů  

• poskytnout prověřovanému příležitost ke zdokonalení jeho činností v 

rámci ISM 

• poskytnout podklady pro zlepšování činností s ohledem na nové cíle 

• ověřit závěry předchozích auditů 

Audit je prováděn na základě procesního přístupu s uplatněním vzájemných 

vazeb procesů. 

Program auditů se plánuje s ohledem na stav a důležitost činností a oblastí, 

které mají být auditovány-kontrolovány a na výsledky předchozích auditů. Za 

programy odpovídají koordinátoři ISM. 
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3.   Sklo - normativní výklad stavebního výrobku 

Sklo je obecně považováno za stavební výrobek, a proto musí splňovat mimo 

jiné základní požadavky pro stavební výrobky, jenž jsou dány státními normami-

evropskými normami – musí splňovat požadavky pro označení CE. 

Jednou ze základních norem pro sklo použitelné ve stavebnictví je norma ČSN 

EN 572-1 (viz obr. 3) – kde jsou stanoveny základní parametry 

sodnovápenatokřemičitého skla – tzv. požadavky na sklovinu. 

Je zde stanoveno, co je-co se myslí sklem plochým taženým : jde o ploché, 

průhledné, čiré nebo zbarvené sodnovápenatokřemičité sklo, vyráběné kontinuálním 

zpočátku vertikálním tažením, obvyklých tlouštěk a se dvěma povrchy leštěnými 

ohněm. Norma stanovuje mimo ostatní též základní informace o 

sodnovápenatokřemičitém skle  :  

• Všeobecné chemické složení základního výrobku pro uvedený výrobek  : 

o Oxid křemičitý (SiO2)  69 – 74 % 

o Oxid vápenatý  (CaO)  5 – 14  % 

o Oxid sodný (Na2O) 10 – 16 % 

o Oxid hořečnatý (MgO)  0 – 6  % 

o Oxid hlinitý (Al2O3) 0 – 3  % 

o Ostatní složky   0 – 5  % 

• Všeobecné základní fyzikální a mechanické vlastnosti 

o Hustota 

o Tvrdost 

o Modul pružnosti 

o Poissonův poměr 

o Charakteristická pevnost v ohybu 
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• Specifická tepelná kapacita 

o Střední součinitel délkové roztažnosti 

o Odolnost proti teplotním rozdílům 

o Tepelná vodivost 

o Střední index lomu viditelného záření 

o Emisivita  

 

3.1   Požadované informace pro ozna čení CE 

Každý jednotlivý výrobek způsobilý pro značku CE musí být označen 

symbolem CE přímo na výrobku, pokud to není možné pak na štítku, obalu nebo 

průvodní dokumentaci. Symbol označení CE musí doplňovat následující informace : 

• Obecné informace (viz. obr.: 10) 

o Název a adresa výrobce 

o Odkaz na příslušnou evropskou normu 

o Obchodní značka výrobku 

o Popis výrobku 

o Identifikační číslo certifikačního orgánu nebo notifikované osoby 

(pokud jsou vyžadovány) 

o Číslo certifikátu 

o Poslední dvě číslice roku, v němž byl výrobek značkou CE 

opatřen 

• Technické informace 

o Musí být deklarováno 13 technických charakteristik výrobků 

(požární odolnost, tepelné vlastnosti, atd. …) 
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Příklad technických informaci pro základní výrobek – plavené sklo : viz tabulka 

2 a tabulka 3 : 

Tab.: 2 : Příklad technických informací 

Základní sodnovápenatok řemičité plavené sklo pro použití v budovách a ve 

stavebnictví 

Planibel clear- čirý 4 mm 

Požární odolnost (EN 13501-2) UNS 

Reakce na oheň (EN 13501-1) A1 

Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru UNS 

Odolnost proti střelám (EN 1063) UNS 

Odolnost proti výbuch (EN 13541) UNS 

Odolnost proti násilnému vniknutíé (EN 356) UNS 

Odolnost proti kyvadlovému nárazu (EN 12600) UNS 

Odolnost proti náhlým změnám teplot a teplotním rozdílům UNS 

Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému zatížení UNS 

Přímá vzduchová neprůzvučnost (EN 12758): Rw (C, Ctr) : dB 30 (-2, -4) 

Tepelné vlastnosti (EN 673) – hodnota U : W/(m2.K) 5.8 

Vlastnosti záření : Světelný součinitel prostupu a odrazu (EN 410) 90 / 8 

Vlastnosti záření : Solárně energetické charakteristiky (EN 410) 84 / 8 

UNS => údaj není specifikován 
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Obr.: 3 : Příklad technické normy ČSN EN 572 – sklo ve stavebnictví 

 

 

 Obr.: 4 : Příklad technické normy ČSN EN 1096 – pro sklo s povlakem 
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 Obr.: 5 : Příklad technické normy ČSN EN 410 

 

 

 Obr.: 6 : Příklad technické normy ČSN EN 673 
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Tab.: 3 : Příklad technických informací : 

Sklo s povlakem - Planibel Top N+ 

 4 mm 6 mm 

Požární odolnost (EN 13501-2) UNS UNS 

Reakce na oheň (EN 13501-1) A1 A1 

Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru UNS UNS 

Odolnost proti střelám (EN 1063) UNS UNS 

Odolnost proti výbuch (EN 13541) UNS UNS 

Odolnost proti násilnému vniknutí (EN 356) UNS UNS 

Odolnost proti kyvadlovému nárazu (EN 12600) UNS UNS 

Odolnost proti náhlým změnám teplot a teplotním 

rozdílům 
UNS UNS 

Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému 

zatížení 
UNS UNS 

Přímá vzduchová neprůzvučnost (EN 12758): Rw (C, 

Ctr) : dB 
30 (-2, -4) 30 (-2, -4) 

Tepelné vlastnosti (EN 673) – hodnota U : W/(m2.K) 

U hodnota (EN 673) 

Normálová emissivita εn– strana s povlakem (EN 

12898)    

UNS 

0,03 

UNS 

0,03 

Vlastnosti záření : Světelný součinitel prostupu a 

odrazu (EN 410)  τ v / ρv / ρ’v 
87 / 6 / 8 86 / 6 / 7 

Vlastnosti záření : Solárně energetické 

charakteristiky (EN 410) τ e / ρe / ρ’e 
59 / 29 / 25 57 / 29 / 23 

UNS => údaj není specifikován 
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 Obr.: 7 + 8 : Příklad technických specifikací požadovaných normou ČSN EN 

1096 – sklo s povlakem 
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 Obr.: 9 : Příklad kontrol požadovaných normou ČSN EN 1096 – sklo 

s povlakem 
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Obr.: 10 : Označení – identifikace  výrobku – obecné informace 

3.2   Co je ozna čení CE 

Výrobky s označení CE ponesou značku (CE), která je umístěna na výrobku 

nebo pokud to není možné na štítku, obalu nebo v příslušné dokumentaci. Tato 

značka ukazuje, že jejich vlastnosti požadované v následujících šeti klíčových bodech 

jsou vyhovující : 

• Mechanická odolnost a stabilita 

• Požární bezpečnost 

• Hygiena, zdraví a životní prostředí 

• Bezpečnost použití 

• Ochrana proti hluku 

• Úspora energie a ochrana tepla 

Tyto požadavky se hodnotí podle evropskýcgh norem (norem EN). Další 

vlastnosti výrobku, například vzhled a zápach, nejsou označením CE řešeny. 
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Označení CE není jenom otázkou značení výrobků, ale také otázkou značení 

výrobků nebo také otázkou zavádění jednotného evropského trhu. Výrobky pro 

stavebnictví v rámci EU volně obíhají bez jakýchkoliv restrikcí uvalených jednotlivými 

zeměmi. Jediným povinným ohodnocením těchto výrobků bude postup pro označení 

CE na základě evropských norem (EN). Žádná země nebude moci klást dodatečné 

požadavky týkající se stejných aspektů, které řeší označení CE, ať už de facto, nebo 

prostřednictvím národní legislativy. 

Označení CE bude jediným způsobem, jak ukázat, že výrobek je vhodný pro 

evropský trh. Aplikace norem EN zajistí hodnocení ve všech zemích EU podle 

stejného postupu.Normy EN budou nadřazeny všem národním normám. 

Označení CE bude demonstrovat, že výrobek vyhovuje normám EN, a že je 

vhodný pro prodej na evropském trhu, ale nebude výrobek žádnému národnímu trhu 

vnucovat. Jednotlivé země smějí vydávat předpisy regulující použití tohoto výrobku. 

Datum, kdy výrobci skla mohou začít používat značku CE na svých výrobcích, 

bude stanoveno výrobkovou normou. Umístění značek CE na výrobky před tímto 

datem není dovoleno. 

V následující tabulce (viz tab.: 4) jsou uvedené normy a výrobky, u nichž je 

možnost použití označení CE . 

Tab.: 4 : Příslušné legislativní normy 

Normy Příslušný výrobek 

EN 572-9 – Základní výrobky ze 

skla sodnovápenatokřemičitého skla 

Plavené sklo Planibel a  

barevné sklo Planibel 

EN 1096-4 – Sklo s povlakem 

 

Sklo s povlakem : 

Planibel Top N 

Planibel Top N+ 

4.   Sklo – složení sklá řského kmene – kontrola surovin 
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Složení sklářského kmene => složení suchého klíče kmene může být 

pozměňováno na základě chemických analýz skla pravidelně prováděných při výrobě. 

Při běžné výrobě sodnovápenatokřemičitého čirého skla /označeného jako 

FCLO/ jsou zastoupeny v největších procentech tyto základní suroviny : 

Základní suroviny  ( přibližné   %  složení surovin v kmeni) : 

• písek   SiO2   více jak 50 % 

• soda  Na2CO3  cca 20 % 

• dolomit MgCO3.CaCO3 cca 15 %  

• vápenec CaCO3  cca 5 % 

• sulfát  Na2SO4  cca 1 % 

• znělec  vyvřelina  cca 2 % 

• živec  hornina  - 

• struska 

Dále se používal živec, v současné době se do sklářského kmene přidává 

znělec. V době, kdy se obchoduje s povoleními na emise, je užitečnou surovinou 

struska, která snižuje množství potřebné energie na výrobu skla. K zajištění zelené 

barvy skla /zelené sklo označováno jako FGNO/ se pro odladění barvy skla přidává 

do kmene rouge a s tím spojené zelené střepy. 

Navažování sklářských surovin 

Vážení se provádí na navažovací lince s řídícím a vyhodnocovacím zařízením 

=> hmotnost dávky je závislá na vlhkosti písku a dolomitu. Zde se přepočítává 

množství suroviny podle skutečné vlhkosti. Celý proces je řízen a sledován 

počítačem. 

Základní oblasti činností při kontrole sklářského kmene  
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Pro pravidelnou kontrolu surovin pro výrobu skla je potřeba připravit přesný 

pracovní postup, podle něhož budou jednotlivé kontroly probíhat. 

o Vlhkost 

� Se stanovuje u vzorků písku, dolomitu a sklářského kmene.  

o Sítový rozbor  

� Stanovují se podíly na sítech u vysušených vzorků surovin a 

kmene.    

o Racionální rozbor 

� Touto analytickou metodou se stanovuje procentické zastoupení 

jednotlivých složek sklářského kmene. 

o Alkalita sody 

o Teplota kmene 

o Porovnání s normou 

Výsledky se porovnávají s normami sklářských surovin a složením sklářského 

kmene. 

 

4.1   Základní zásady a oblasti činností p ři vstupní kontrole 

sklá řských surovin  

• Vedoucí kontroly kvality sklářských surovin a střepů stanoví a odpovídá 

za: 

o plán roční kontroly sklářských surovin a střepů 

o návrhy specifikací jednotlivých surovin 

• Technolog je zodpovědný za: 

o srovnávání výsledků  analýz ze závodu a zkušebních laboratoří s 

výsledky atestů surovin 
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• Analytik je zodpovědný za: 

o provádění stanovených kontrol 

o porovnání výsledků se specifikacemi 

o kontrolu a přijímání atestů sklářských surovin včetně atestů o čištění 

dopravníků 

o vystavení podkladů pro případnou reklamaci 

Porovnání s normou, se specifikací. 

Výchozí hodnoty pro posuzování kvality sklářských surovin a střepů musí být 

uvedeny v předpise – specifikaci = např. : Normy Sklářských Surovin. 

Povolení k použití suroviny k vykládce : 

Povolení  k použití suroviny vždy vydává pracovník kontroly na základě 

výsledků odebraných vzorků a atestu. Poté odpovědný pracovník kontroly rozhodne o 

povolení k vykládce či zákazu vykládky v co nejkratší době. 

Dodávka sklářské suroviny je realizována prověřeným dodavatelem současně 

s vyhodnocením kvalitativních parametrů podle specifikace a vystavením atestu o 

kvalitě.  

4.2   Audity u dodavatel ů sklá řských surovin a st řepů. 

Audity jsou zaměřené na zajištění požadované kvality. Součástí každého 

auditu je prověrka s ohledem na vyloučení přítomnosti niklu: 

 1. obsahu niklu Ni v surovině 

 2. kontaminace niklem Ni ze zařízení 

Pokud surovina nevyhovuje, je nahrazena kvalitní surovinou jiného 

dodavatele. Pokud nový nebo stávající dodavatel předloží nabídku nové sklářské 

suroviny nebo změnu složení sklářské suroviny, musí být před jejím použití 

provedena kontrola čistoty surovin. 
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4.3   Kontrola surovin 

Odebrání vzorků pro kontrolu nečistot ve sklářských surovinách ( specielně 

s obsahem niklu). 

 Četnost a množství: při každém zjištění nečistot ve sklářských 

surovinách  se odebere cca 500 g.  

 Postup: po přistavení surovin na vykládku provede odpovědný 

pracovník důkladnou kontrolu ložné plochy a výsypek, zejména: 

1. znečištění- zjišťuje možnost výskytu cizorodých látek ( štěrk, kovový odpad, 

nerez, hliník apod.).  

2. kontaminace, záměna - věnuje pozornost barvě suroviny, mimořádné 

vlhkosti , granulometrii  a zápachu. 

Atest o čištění dopravníku: u kamionů je vždy vyžadována informace, jaká 

surovina byla před dopravou sklářské suroviny přepravována. Tato informace musí 

být zapsána na přepravním dokladu (dodací list) nebo na jiném předávacím 

obchodním dokladu. Pokud kamion vezl jako předchozí náklad jinou surovinu, 

požaduje pracovník vykládky atest o vyčištění. Pokud nejsou tyto požadavky splněny, 

kamion není vyložen. 

Pracovník odpovídající za vyložení pozastaví vykládku při jakémkoliv 

podezření na znečištění či kontaminaci a  odebere vzorek o váze asi 500 g, napíše  

druh suroviny, název dodavatele, datum a podpis pracovníka. Odebrané vzorky se 

předají do laboratoří k rozboru. 

 

4.3.1   Kontrola kvality surovin  

Odběrová místa a četnost, množství a způsob ( doporučení) viz tabulka 5. 

Surovina a střepy se odebírají také na vyžádání řízení kontroly. Surovina a střepy se 

odebírají vždy při zkušební dodávce či testu. Pracovník kontroly odebere vzorek 

sklářských surovin. Vzorky umístí do uzavíratelných  umělohmotných lahví a napíše 
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druh suroviny, název dodavatele, číslo dopravníku, datum a jméno pracovníka, který 

odebral surovinu. Pracovník kontroly úzce spolupracuje s vykládkou a je za odběr 

vzorku zodpovědný, namátkově provádí kontrolu odběru vzorku surovin, ze které 

napíše protokol.  

Rozbory prováděné při každém odebrání vzorků : 

1. Stanovení vlhkosti a zrnitosti se provádí pravidelně v určených termínech, 

případně na vyžádání.  

a. Vlhkost surovin : existují dva postupy pro stanovení vlhkosti :  

i. na misku analyzátoru vlhkosti  Sartorius  nasypeme cca 3 g 

měřeného materiálu, sušící teplota 140°C.  

ii. do předem zváženého aluminiového kelímku navážíme 10,00 g 

vzorku a při 120°C vysušíme do konstantní váhy. Výpo čet:  / 

navážka - vyvážka /.10 = % vlhkosti 

2. Zkoušení zrnitosti látek – granulometrie- sítový rozbor 

a. Zkouška se provádí proséváním kontrolními síty za sucha při použití 

mechanického způsobu (viz tabulka 6) 

Typ síta: standardní průměr 200 mm VÚSH  BRNO 

Pro každou surovinu je zvolena řada ověřených kontrolních sít o určené 

velikosti ok ( drátěná tkanina, děrovaný plech). Je stanoveno množství vzorku 100 g. 

Nesmí se použít poškozené nebo znečištěné síto.  

Navážka vzorku vysušeného při stanovené teplotě ( 120°C ) do ustálené 

hmotnosti a dobře promíchaná se prosévá  postupně jednotlivými síty v předepsaném 

pořadí velikosti ok. Na horní síto zvolené řady upevněné do přístroje  se nasype 

vzorek : 

� po určenou dobu  5 minut se ponechá přístroj v chodu  

� vhodné intenzitě - závisí na počtu sít – skutečná amplituda 2-3.   
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Po vypnutí přístroje se sejme horní síto a spodní plocha síta se opatrně 

okartáčuje měkkým kartáčkem a ulpělá zrna na sítě se přidají do podsítného. 

Jednotlivé podíly na sítě a podsítné se zváží. Výsledek sítového rozboru se udává   

v procentech jednotlivých frakcí. 

Tab.: 5 : Rozpis odběrů vzorků 

Surovina  Kdy Kde Kolik 

Písek Každá dodávka 
Z dělící příčky roštu 

sondou 
500 g 

Z pasu  500 g 
Dolomit Každá dodávka 

Z dopravníku 500 g 

Vápenec 2x měsíčně Z dopravníku 250 g 

Výpusť 250 g 

Soda 

Každá dodávka 

1x týdně střídat 

dodavatele 
Z dopravníku a výpustě 250 g 

Sulfát 
1xměsíčně střídat 

dodavatele 
Z dopravníku 

250 g 

 

Struska 1x týdně Z dopravníku 250 g 

Znělec 1xtýdně Z dopravníku 250 g 

Rouge 
1x měsíčně střídat 

dodavatele 
Z vah 100 g 

 1x týdně Z odběrového místa 100 g 

Grafit 1x týdně Z odběrového místa 100 g 

Střepy 1x denně Z dopravníku 1000 g 

 

Vyhodnocení vlhkosti a zrnitosti => pokud vyhovuje surovina specifikaci, je 

dodávka vyhovující, je určena k vyložení. Pokud ne, pracovník kontroly zastaví 

dodávku. 
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Tab.: 6 : Přehled velikosti sít (v mm) 

Písek Dolomit Vápenec Soda Sufát Struska Znělec 
Střepy 

recyklované 

Nad Nad    5,6 Nad Nad Nad Nad Nad Nad    5,6 

 3,15       

 2,0   2,0  2,0  1,6  

1,0   1,0  1,0    

0,8 0,5    0,8   

0,63 0,1 0,5   0,5 0,63   

Pod  0,1 Pod    0,1  Pod  0,1 
Pod    

0,1 
Pod    0,1 Pod    0,1 Pod    0,1 

 

4.3.2   Chemické složení sklá řských surovin 

Emise => 1x za měsíc vzorky dolomitu, vápence a sody (přibližně 250g do 

nepoužitého  plastového sáčku) odebrané z vah na akreditovanou zkoušku  - emise – 

pro životní prostředí – standardizace - monitorovací plán CO2.  

Srovnání se specifikací => 1x za  měsíc a na vyžádání vzorky surovin 

odebrané z vah (přibližně 500 g) na chem.rozbor 

Srovnání metod => 1x za rok každá surovina od každého dodavatele (přibližně 

500g) odebraná při vykládce je poslána na akreditovanou zkoušku. 

Postup: Vzorky se odesílají na chemický rozbor do akreditované laboratoře, 

kde se analyzují ve shodě s důležitým vstupem sklářských surovin a skla, případně 

do dalších laboratoří. 

Označení vzorků: u každého vzorku musí být uveden: 

• název suroviny,  

• datum, čas a místo odběru 
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• název závodu 

• jméno osoby, která vzorek odebrala 

Vyhodnocení chemického složení:  

• výsledky rozborů se porovnají se specifikacemi a atesty. Výsledky se 

považují za vyhovující, pokud odchylka od specifikace není větší než 

chyba měření. V případě nevyhovujícího chemického složení se 

analýza opakuje. 

• u běžné dodávky jsou výsledky rozborů  vyhodnoceny dodatečně. 

• u zkušební dodávky  se čeká na výsledek . 

pH sulfátu 

Stanovení: odváží se 50g ( pro 10% roztok ) nebo 5 g ( 1%roztok) sulfátu a 

doplní destilovanou vodou na 500 ml. Po rozpuštění za tepla a po ochlazení se vloží 

příslušná elektroda a změří se  pH roztoku. Provádí se přístrojem : pH metr  inoLAB 

Multi Level 1 

Stanovení chloridů 

Četnost: 1 x měsíčně 

Postup: 50 g sody se dá do 500 ml odměrné baňky, rozpustí se v dest.vodě a 

doplní po rysku. Odpipetuje se 100 ml zásobního roztoku do titrační baňky o obsahu 

250 ml. Přidá se koncentrovaná HNO3  pro okyselení roztoku - přibližně 10 ml , aby 

lakmus byl slabě růžový. Povaří se ( únik CO2 ) a ochladí na teplotu okolí. Přidá se 

10 ml 10 % chromanu draselného a zamíchá se. Titruje se 0,1 N dusičnanem 

stříbrným  do rezava nebo do zakalení. 

Výpočet: % NaCl= ( spotřeba AgNO3-0,2)*0,05846            ( faktor* 10 g) 

Alkalita sody 

Četnost: na vyžádání 

Zařízení: analytické váhy Sartorius A 200 S 
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Postup:Tato metoda nám určuje obsah účinné látky  v sodě. Vzorek se vysuší 

při 120°C   nechá vychladnout v exikátoru. Odvážíme 1 .0000 g vysušeného vzorku, 

rozpustíme jej v baňce o obsahu 250ml v níž je 70ml destilované vody. Přidáme dvě 

kapky methyloranže.Titrujeme 0.5 N HCl ze žluté do oranžové barvy.  

Výpočet: alkalita sody(%)=spotřeba HCl*f*p*100/navážka      f= faktor kyseliny     

p=2.65    

4.3.3   Atesty jakosti surovin od dodavatel ů 

Atesty dostává pracovník kontroly faxem, e-mailem (případně s dodacím 

listem ) od všech dodavatelů surovin na základě předem stanovených a domluvených 

termínech týkajících se periodického dodávání. Hodnoty atestu se porovnají  se 

specifikacemi  sklářských surovin a na každém atestu a podpisem se potvrdí shoda. 

Na základě atestu lze povolit či zakázat vykládku. 

Certifikáty 

Písek  

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001  

Sklopísek Střeleč, a.s. 

Dolomit  

Certifikát ISO 9001:2000 

DOLVAP, s.r.o. 

Certifikát  ISO 9001: 2000 

CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. 

Certifikát  ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000 

Dolkam Šuja 

Lhoist Šuja  

Soda  
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Certifikát DIN EN ISO 9001:2000   

Soda Ciech 

Certifikát ISO 9001: 2000,  ISO 14001:1996 

Solvay Werk Bernburg 

Certifikát DIN EN ISO 9001: 2000      

Sodawerk Stassfurt GmbH & Co.KG 

Sulfát  

Certifikát EN ISO 9001: 2000  

Glanzstoff Bohemia s.r.o. 

Kelheim 

Grillo 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 

DIAMO, státní podnik 

Struska   

Certifikát ISO 9001:2000 / ČSN EN ISO 9001:2001 ,ISO 14001: 2004  / 

ČSN EN ISO 14001: 2005 

Calumite, s.r.o 

Vápenec  

Certifikát ISO 9001:2000  / EN ISO 9001:2000 

Vápenka Čertovy schody a.s. Společnost Lhoist Group 

Znělec  

Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001 

KERAMOST a.s. 
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5.   Sklo - stru čný popis technologie pro výrobu 

plochého skla 

Zakládka - je prostor na počátku tavícího agregátu, jehož součástí je i 

zakladač, kam se dopravuje již namíchaný kmen se střepy prostřednictvím 

dopravních pasů, které jsou řízeny obsluhou linky hutního provozu nebo kmenárny 

(podle potřeby a situace).  

Tavící agregát - je vlastní tavicí pec, ve které se ze sklářské vsázky taví sklo. 

Lázeň - je pec ve které dochází k tvarování skloviny. 

Chladící pec - je zařízení, ve kterém se již vytvarované sklo vychladí dle 

stanovené chladící křivky. 

5.1   Postup výroby skla float 

Zakládání vsázky => sklářský kmen přijede po určených dopravnících 

z kmenárny přes tzv. magnetickou a nemagnetickou separaci, kde dochází ke 

kontrole kontaminace suroviny (kovová a nekovová kontaminace) před vlastním 

použitím ve výrobní technologii. Ke kmeni se přisypává požadované procento  střepů 

a takto vzniklá sklářská vsázka se dopravuje pasy do zásobníku nad vanou přes 

magnetickou separaci. Ze zásobníků se kmen sype do samotného zakladače, který 

jej plynule zakládá do tavicího agregátu. 

Tavení => tavení probíhá v tavicím agregátu. Tím je regenerativní pec otápěna 

zemním plynem. Za vysokých teplot dochází k velice složitým chemickým reakcím a 

fyzikálně chemickým změnám. Řízení tavení - celý proces tavení je automaticky 

řízen.  

Tvarování => lázeň je část výrobní linky, ve které dochází k tvarování skloviny 

do tvaru nekonečného skleněného pasu o požadované šíři a síle. Tvarování probíhá 

na hladině roztaveného cínu v oblasti teplot 1100°C – 600°C. Cín je v celé této oblasti 

tekutý a náchylný k oxidaci. Proto je celá lázeň v přetlaku inertní atmosféry (N2/H2). 
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Kontrola natékání skloviny => utavené sklo natéká do nátokového kanálu. V 

nátokovém kanále je termočlánek, který řídí dochlazování skloviny v pracovní části 

vany na požadovanou teplotu. 

Chlazení => chlazení probíhá v chladící peci. Do této pece vstupuje skleněný 

pás o teplotě kolem 600oC. Chladící pec slouží k řízenému chlazení skla.  

5.2   Postup výroby skla s povlakem: 

Jde o technologii používanou na již vyrobené skle – o tzv. off-line proces. 

Tento proces není součástí přímé výroby skla na lince float. 

Princip naprašování => k pokovení tabulového skla dochází při procesu tzv. 

magnetronového naprašování, což je jedna z fyzikálních (PVD) metod pro 

deponování tenkých funkčních vrstev.     Rozprašování-naprašování je proces, při 

kterém je materiál uvolněn a posléze katapultován z povrchu pevné nebo kapalné 

látky prostřednictvím změny hybnosti energetických částic bombardujících tento 

povrch. Zdroj materiálu deponované vrstvy (tzv. terč nebo target) je umístěn spolu se 

substráty (tabulovým sklem určeným k pokovení) ve vakuové komoře. 

Bombardujícími částicemi jsou ionty procesního plynu (argonu, kyslíku či jiného 

plynu). Rozprašovaný materiál je vyrážen především v atomární formě. Substrát (tedy 

tabulové sklo) je umístěno proti terči tak, aby zachycovalo takto rozprášené částice, 

které se na něj dostávají zejména difúzním pohybem (viz obr.11). 

Nejnápadnější charakteristikou naprašovacího procesu je jeho univerzálnost. 

Rozprašován může být jakýkoli prvek periodické tabulky (případě níže uvedené vrstvy 

planibel Top N+ jsou to : cín, zinek, titan a stříbro či sloučenina prvků (kovů), což je 

umožněno výše uvedeným mechanickým způsobem převedení materiálu do plynné 

fáze. 
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Obr.: 12 : Popis nízkoemisivní vrstvy pro tzv. singl silver coating (vlevo) a pro 

tzv. double silver coating (vpravo) 

 

 

Obr.: 11 : Schéma naprašovacího procesu 

 

Substrát - sklo 

záporn ě nabitý ter č/target  
(kov, slitina nebo slou čenina) 

kladn ě nabité ionty plynu po 
dopadu na ter č vyráží jeho 
atomy 

magnetron  
(katoda) 

atomy materiálu 

terče : vytvá ří 

vrstvu na skle  Substrát - sklo 
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Proč je správné a dobré používat sklo s povlakem – příklad použití : 

 

Obr.: 13 + 14 : Důvody pro použití skla s povlakem 

 



Jindřich Martinů: Certifikační proces materiálů pro výrobu stavebního skla 

2009   36 

 

 

Obr.: 15 : Důvody pro použití skla s povlakem 

 

6.   Certifikace – obecný p řehled a sounáležitost 

s Evropou 

Vytvoření jednotného vnitřního trhu Evropské unie, na který by mohly být 

zaváděny výrobky jednotlivých členských států předpokládá mj. odstranění 

technických překážek obchodu. Těmi překážkami jsou rozdílné národní technické 

předpisy a normy, včetně rozdílných postupů prokazování shody výrobků s jejich 

požadavky. Překážky se řeší v oblasti technických předpisů a norem dvěma způsoby: 
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1. Zabráněním vzniku nových překážek, kdy se od roku 1985 ve smyslu 

směrnice Rady 83/189/EHS a jejích následných novelizací uplatňuje mezi členskými 

státy a Komisí informační postup o připravovaných technických normách. 

2. Harmonizací technických předpisů a norem, kdy se vypracovávají 

jednotlivé předpisy a normy pro celou oblast Evropské unie. 

Zkoušky, jako součást návrhu a vývoje výrobku, dohled a soustavné zkoušení, 

jako podstatný prvek běžné výroby, a metrologie a kalibrace zajišťují potřebnou 

terminologii a měření se dají využít v soukromých systémech sloužících obchodním 

účelům (neregulovaná oblast) i v systémech zaváděných orgány státní správy a 

upravovaných právními předpisy pro zajištění dostatečné míry bezpečnosti 

(regulovaná oblast). 

Opatření se uplatňují na různých stupních: 

• Před výrobou v průběhu vývoje prototypu nebo modelu 

• Během výroby formou dohledu nad výrobky nebo výrobními postupy 

• Pro výrobě, ale před uvedením výrobku na trh 

• Po počátečním uvedení výrobku do oběhu – namátkové kontroly na trhu 

i dohled po montáži a v průběhu užívání některých typů výrobků 

Postupy mohou být prováděny buď samotnými způsobilými a vybavenými 

výrobci nebo specializovanými třetími místy, tj. zkušební nebo certifikujícími místy. 

Tyto zkušebny a místa (včetně podnikových zkušeben nezávislých na útvarech 

výroby a odbytu) mohou být pověřovány třetím místem (akreditujícím místem) s 

ohledem na odbornou způsobilost a na základě toho uznány. Uplatňování systémů 

zabezpečování jakosti a sledování třetím místem dodává výrobci důvěryhodnost, 

posiluje jeho konkurenceschopnost a snižuje ztráty způsobené případnou 

nedostatečnou jakostí. 

Orgány zapojené do postupů posuzování shody jsou v souladu se společnými 

kritérii pro posuzování shody určeny členskými státy a notifikovány Komisí; 
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předpokladem shody orgánů s těmito kritérii je jejich akreditace podle evropských 

norem řady 45000. 

V roce 1993 rada rozhodla o modulech pro různé fáze postupů posuzování 

shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou 

určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace. 

Postup pro posuzování shody se dělí do osmi modulů, které určují povinnosti 

výrobci a notifikované osobě a užívají se podle druhu a rizikovosti výrobku : 

A interní řízení výroby, varianta A  a se zapojením notifikované osoby 

B ES přezkoušení typu 

C shoda s typem 

D zabezpečování jakosti výroby podle ( EN 29002 ) 

E zabezpečování jakosti výrobků ( EN 29003 ) 

F ověřování výrobků 

G ověřování každého jednotlivého výrobku 

H komplexní zabezpečování jakosti ( ISO 9001 ) 

Pro tutéž kategorii výrobků je možno zvolit mezi jedním, dvěma nebo více 

postupy. 

Rozhodnutí také upravuje podmínky pro užívání a umisťování označení shody 

CE (shoda se základními požadavky příslušné směrnice nebo příslušných směrnic), 

které nepřímo udává, že výrobce podstoupil všechny postupy posuzování stanovené 

pro jeho výrobek. Označení shody CE usnadňuje orientaci spotřebiteli a zjednodušuje 

dozor nad trhem. Zejména však dovoluje, aby výrobek byl uveden do volného oběhu 

v rámci vnitřního trhu. 

Na stavební výrobky se taktéž vztahují Evropské normy které musí být 

v souladu s předpisy a rozhodnutím rady. 
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Základním a sjednocujícím předpisem pro oblast stavebnictví je směrnice o 

stavebních výrobcích, která je předpisem nového přístupu. To znamená, že stanoví 

pouze základní požadavky veřejného zájmu s tím, že jsou podrobněji specifikovány 

v technických specifikacích harmonizovaných se směrnicí. Základní požadavky této 

směrnice jsou zaměřené na konečný výrobek, kterým je stavební objekt jako celek, a 

teprve od nich se odvozují požadavky na vlastní stavební výrobky a částí staveb. 

Stavební výrobky představují široký záběr průmyslové produkce, a proto je obtížné 

podrobně a přesněji určit působnost směrnice a v rámci směrnice konkrétní 

požadavky na konkrétní stavební výrobky a způsoby jejich ověřování. Děje se tak 

pomocí interpretačních dokumentů k jednotlivým základním požadavkům a postupně 

zveřejňovanými rozhodnutími Komise, kterými se v závislosti na určeném použití 

určuje způsob prokazování shody daného výrobku nebo skupiny výrobků pro 

zakotvení do příslušné harmonizované technické specifikace. 

Vzhledem k tomu, že výrobky pro stavění pocházejí z velké části z jiných 

průmyslových odvětví, důležité jsou interakce směrnice o stavebních výrobcích 

s předpisy i souvisejícími technickými normami z těchto odvětví, které se dotýkají 

zejména technických zařízení budov. 

Ve srovnání s jinými směrnicemi nového přístupu obsahuje směrnice o 

stavebních výrobcích určitá specifika : 

Působnost směrnice je velice rozsáhlá. Ve smyslu směrnice se stavebním 

výrobkem rozumí každý výrobek vyrobený pro trvalé zabudování do pozemních a 

inženýrských staveb. Tato definice přitom zahrnuje materiály-výrobky a prvky 

stavebních konstrukcí, technická zařízení a jejich součásti, pokud jako takové jsou 

uvedeny na trh. 

Stavební výrobky mohou nést označení CE a být uvedeny na trh pouze tehdy, 

jsou-li v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi, takže uplatnění 

směrnice je na existenci těchto specifikací závislé. V současné době není u pěti 

členských států označení CE povinné. prosazuje se však, aby povinné obecně bylo. 
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Rozlišují se dva základní způsoby prokázání shody : 

• Prohlášení výrobce o shodě výrobku 

• Certifikát pro systém řízení výroby nebo pro shodu výrobku vydaný 

schváleným certifikačním orgánem 

 

6.1   Certifikáty jsou vydávány certifika čním  orgánem. 

Všechny cetrifikační orgány jmenuje-schvaluje Český Institut pro Akreditaci 

(ČIA). Vlastní akreditací certifikačního orgánu se rozumí posouzení odborné 

způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti posuzování shody s kritérii uvedené 

norma EN 45011 (ISO/IEC GUIDE 65). Rozsah certifikace akreditovaného 

certifikačního orgánu, který certifikuje výrobky, je vymezen v příloze Osvědčení o 

akreditaci. ČIA je plnoprávným členem a zastupuje ČR v mezinárodních organizacích 

zabývajících se akreditací certifikačním orgánů : 

• EA  => European co-operation for Accreditation = Evropská 

spolupráce v oblasti akreditace 

• IAF  => International Accreditation Forum = Mezinárodní akreditační 

fórum 

Celý certifikační proces je samozřejmě nastaven na základě předem 

stanovených postupů. Jedním ze základních dokumentů pro řízení certifikací je 

norma ČSN EN 45011, kde jsou stanoveny  všeobecné požadavky, které musí 

splňovat třetí strana provozující systém certifikace výrobků, má-li být uznána 

způsobilou a spolehlivou. 

V této obecně závazné normě jsou stanoveny podmínky, za kterých je 

certifikační řízení považováno za správné a poté je s ním tak i zacházeno jako např.: 

• Normativní odkazy v podobě ISO norem pro např.:  

o Management jakosti a zabezpečení jakosti 



Jindřich Martinů: Certifikační proces materiálů pro výrobu stavebního skla 

2009   41 

� Směrnice pro navrhování norem vhodných k použití při 

posuzování shody 

� Způsob označování shody s normami pro systémy 

cetrifikace třetí stranou 

o Kdo-co je to certifikační orgán: 

� Jakou musí mít organizační strukturu 

� Co je předmětem jeho činnosti 

o Systém jakosti: 

� podmínky za kterých může být certifikát vydán 

� kdo může být pracovníkem certifikačního orgánu 

� poptup při žádosti o certifikaci 

� průběh certifikačního řízení 

o Rozhodnutí o certifikaci: 

� kdy je možno vydat certifikační rozhodnutí 

� další normativní odkazy 

Legislativa pro certifikaci : 

• Povinná 

o Harmonizovaná 

� Norma EN 

� Musí být označení CE 

• Pouze, když chceme deklarovat odolnost na požár, 

výbuch, neprůstřelnost 

• Pokud mají jiné vlastnosti, nesmí být použita 

harmonizovaná legislativa 
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o Neharmonizovaná 

� Národní systém 

• Nařízení vlády … 

• Může být certifikát navíc nad posouzením shody 

• U certifikačního řízení jde i o audit systému řízení 

výroby 

• Nepovinná 

o Akreditovaná osoba 

� Provádí jak zkoušky tak audit výrobku, výroby, procesu 

o Neakreditovaná 

� Provádí pouze zkoušky, nikoliv audit 

 

6.2   Informace o certifikátech a ozna čení CE 

Výrobce plochého stavebního skla informuje své zákazníky o dodržování 

stanovených norem a příslušných kontrolách na svých webových stánkách, kde jsou 

jednotlivé certifikáty vyvěšeny. Na těchto stránkách výrobce také informuje své 

zákazníky o možnostech využití stavebního skla, způsobu použití, manipulace a 

zpracování a jsou zde i doporučení pro zachování kvality výrobku. 

Tyto informace samozřejmě každý zákazník může od výrobce obdržet i 

v písemné podobě, nicméně v dnešním technickém světě se jeví webové stránky jako 

nejlepší prostředek pro dokonalou informovanost zákazníka-potřebitele o produktu - 

kvalitě výrobku. 
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Závěr 

Na základě současně platných Evropských norem jsem shrnul jednotlivé 

postupy pro odpovídající kvalitativně vyhovující výrobě sodnovápenatokřemičitého 

skla a pro následnou výrobu skla s povlakem.  

V diplomové práci jsou uvedeny nejdůležitější odkazy na normy, jenž jsou pro 

výrobu plochého skla závazné a bez nichž není možno provést žádné certifikační 

řízení pro získání protokolu o kvalitě. Tento protokol o kvalitě – certifikát kvality, na 

jehož základě je možno výrobek označit mezinárodně uznávaným označením CE, je 

potřebný pro volný prodej výrobků v rámci celé Evropské unie, Evropy a celého světa. 

Tento certifikát mj. zavazuje výrobce skla k dodržování stanovených postupů  při 

výrobě plochého stavebního skla a skla s povlakem. V neposlední řadě zavazuje 

výrobce k dodržování kvalitativních kontrol jak pro vlastní výrobu-výrobní proces tak i 

výrobek jako takový. Tento certifikát také zaručuje, že výrobek odpovídá stanoveným 

normám v celém rozsahu a spotřebitel má tak zajištěnou správnou kvalitu výrobku, 

jenž může být použit pro stavební účely. 
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