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Rešerše 

Při zpracování této práce jsem se nesetkal s českou literaturou, která by se zabývala 

prosklenými konstrukcemi vhodnými pro protipoţární konstrukce. Tímto problémem se spíše 

zabývají zahraniční univerzity jako příklad bych uvedl Polytechnickou univerzitu v New York 

nebo Queen’s University Belfast v Severním Irsku. Prosklené konstrukce jsou docela 

podrobně řešeny Českými státními a evropskými normami, ze kterých jsem často vycházel. 

 

DEDICCO, Paul. The behaviour of glass and other materials exposed to fire. Amityville, 

New York: Baywood publishing company, INC., 2002. ISBN 0-8953-221-X. 

Tato práce obsahuje informace o chování jednotlivých typů skel při tepelném 

namáhání. Je v ní 12 kapitol a v kaţdé je popsán jiný experiment. Já jsem vyuţil kapitolu č. 5, 

kde je podrobně popsáno izolační dvojsklo v podmínkách poţáru. 

 

ŠTULÍK, Arnošt. Sklo ve stavebnictví. Praha II: Státní nakladatelství technické literatury, 

1955. 

V této knize nás autor seznamuje se základními vlastnostmi skla, které jsem vyuţil 

v první části práce. Dále popisuje jednotlivé druhy skel, které jsou jiţ dlouhodobě pouţívány, 

a se kterými se běţně při výstavbě setkáváme. 

 

ČSN EN 730810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, 2009. 

Základní technická norma v oblasti poţární ochrany stavebních konstrukcí, která se zabývá 

poţární bezpečností staveb a z níţ vycházejí poţadavky pro poţárně odolné konstrukce. Tato 

norma, mi byla nápomocna k řešení návazností na celou škálu technických norem 

zabývajících se skly pouţívanými pro poţární konstrukce a poţadavky na tyto konstrukce 

kladené. Obsah této normy jsem vyuţil ve 3. části práce. 
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Úvod 

Skleněné prvky nacházejí stále větší vyuţití v moderní výstavbě. S těmito stavbami se 

setkáváme převáţně v ekonomicky vyspělých zemích, neboť takovéto stavby jsou finančně 

velice náročné. V České republice nejsou tyto stavby aţ tak hojně zastoupeny, ale při pohledu 

na směr, který nám udávají severské státy jako je např. Norsko, Dánsko, Švédsko, které jsem 

osobně navštívil a dostal moţnost si tyto stavby podrobně prohlédnout, je jen otázkou času, 

kdy se k nám tato moderní a hlavně architektonicky zajímavá výstavba dostane. Pouţití skla 

jako univerzálního materiálu nachází mnoho stavebních vyuţití a kaţdá konstrukce musí 

splňovat určité poţadavky mimo jiné i poţadavky poţární odolnosti. 

S nárůstem poptávky po prosklených konstrukcích rostou přímo úměrně i poţadavky 

na konstrukce kladené. Poţadavky kladené ze strany poţární ochrany jsou jen součástí mnoha 

dalších poţadavků souvisejících s výstavbou. Ve většině případů dochází ke kombinacím 

poţadavků, které se pak vzájemně negativně ovlivňují. Rozhodnutí jaký typ skla zvolit pro 

danou prosklenou konstrukci je jedním z cílů mé práce a to determinovat druhy skel 

vhodných pro poţárně odolné stavební konstrukce a prvky.  

S hospodářským vývojem souvisí i hledání úspornějších řešení při výstavbě. Při 

zpracování této práce, jsem se setkal s jednotlivými typy skel a hledal alternativní moţnosti 

protipoţárního zasklení. Jako vlastní experiment uvádím ochlazování skla pomocí vody ve 

spojení s klasickým izolačním dvojsklem.   
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1 Sklo a jeho vlastnosti 

O moţnostech praktického pouţití kterékoliv hmoty rozhodují její vlastnosti, 

dostupnost a cena. Tak je tomu i u skla, kterého se pouţívá jako stavebního materiálu. 

Některé jeho vlastnosti způsobily, ţe se skla ve stavebnictví v posledních letech začalo hojně 

pouţívat. Znalost jeho vlastností je předpokladem pro jeho pouţití v ještě širším měřítku. 

Za charakteristické vlastnosti skel povaţujeme tyto:  

Propustnost světla (průhlednost) a křehkost. Jsou to jistě z hlediska pouţití skla 

vlastnosti velmi důleţité, a to hlavně proto, ţe se jimi skla dosti nápadně liší od ostatních 

běţně pouţívaných hmot. U skla pouţívaného ve stavebnictví povaţujeme propustnost světla 

a průhlednost za velmi pozitivní, křehkost skla za velmi negativní. Jeho křehkost se větší 

měrou projevuje snadnou rozbitností pouze u běţných tenkostěnných sklářských výrobků pro 

běţnou potřebu. Pro posouzení účelnosti poţití skla jako stavebního materiálu uvádím stručný 

přehled jeho vlastností [6] 

1.1 Mechanické vlastnosti skla 

1.1.1 Pevnost v tlaku 

Sklo je křehký materiál a má malou pevnost v ohybu asi 10 aţ 15 krát niţší neţ 

v tlaku. Teoretická pevnost v tlaku je asi 10000 MPa. Ale při manipulaci dochází 

k poškrábání a tím se pevnost rapidně sniţuje. Obvyklá pevnost v tlaku je asi 400 aţ 500 

MPa. Pevnost skla roste s obsahem SiO2 a klesá s rostoucím obsahem Na2O [14].  

 

Obrázek 1: Náměstí Union Square v New York City - demonstrace pevnosti skla v tlaku [11] 
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1.1.2 Pevnost v tahu 

Pevnost v tahu lze definovat jako namáhání na jednotku průřezu, potřebné k přetrţení 

zkušebního tělíska. Pevnost v tahu ovlivňuje velikost, tvar vzorku a další vlivy. U skla je 

závislost pevnosti na velikosti zkušebního vzorku dosti značná. Čím menší je průměr vlákna, 

tím větší je pevnost v kg na cm
2
.  

Z toho vyplývá, ţe musíme počítat s menší pevností u velkých skleněných výrobků 

neţ u malých výrobků. Je proto výhodnější všude tam, kde jde o mechanické namáhání skla, 

pouţít raději konstrukce z menších skleněných dílů neţ malé mnoţství velkých kusů. To platí 

pro skleněná okna, pro skleněné duté stavební kameny atd. 

1.1.3 Youngův modul pružnosti 

Popisuje deformaci materiálu působením síly. Je to konstanta, která vyjadřuje pruţnost 

materiálu při namáhání v tahu dle rovnice č. 1. 




E                                                                            (1) 

Kde: 

σ – Normálové napětí [Pa] 

ε – Poměrné prodlouţení délky ve směru napětí [m] 

Čím větší má tedy hodnotu Youngův modul pruţnosti (E), tím větší v konstantě 

úměrnosti vzniká napětí dané velikostí deformace. Při stejné pevnosti v tahu je proto křehčí ta 

hmota, která má větší modul pruţnosti E. Sklo tedy patří mezi křehké hmoty. Jeho křehkost se 

projevuje zřetelněji neţ u jiných hmot hlavně proto, ţe se ze skla vyrábějí tenkostěnné 

výrobky [6].  
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1.2 Tepelné vlastnosti skla 

1.2.1 Tepelná roztažnost  

Tepelné vlastnosti skla se odvíjejí od jeho chemické skladby a určují způsob, jakým se 

sklo bude chovat po vystavení účinkům poţáru. Tepelná roztaţnost skla je ve srovnání s kovy 

malá. Lineární střední součinitel tepelné roztaţnosti běţných stavebních skel v rozmezí -20 

°C aţ +40 °C je průměrně 85 - 90 x 10
-7

. To znamená, ţe maximální délkový rozdíl např. 

okenní tabule dlouhá 1 m mezi zimou (-20 °C) a létem (+ 40°C) činí 0,54 mm. Je proto 

zapotřebí všude tam, kde se sklo zasazuje do pevných a tvrdých rámů, které jsou proti 

změnám teploty chráněny, počítat s vůlí na dilataci skla. Bez dilatace by ve skle vzniklo 

dostatečně velké pnutí, které by mohlo vést k prasknutí tabule. 

Především se vyjadřuje středním lineárním součinitelem tepelné roztaţnosti α, který 

udává, jak se v průměru prodlouţí skleněná tyčinka při zahřátí o 1 °C kdekoli v určitém 

intervalu teplotních hodnot. Střední lineární součinitel tepelné roztaţnosti je dán vztahem (2): 

 C
dt

dl

l


0

1
                                                              (2) 

Kde: 

α – střední lineární součinitel teplotní roztaţnosti [°C
-1

] 

l0 – délka vzorku [mm] 

dl – změna délky vzorku [mm] 

dt – změna teploty [°C] 

Teplotní roztaţnost je velmi důleţitou vlastností skla. Pro zlepšení této vlastnosti se 

při výrobě přidává oxid boritý, který následně sniţuje jeho tepelnou roztaţnost [17]. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1.2.2 Měrná tepelná kapacita  

Mnoţství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1 teplotní stupeň. Hodnoty pro sklo se 

pohybují kolem 0,84 kJ.kg
-1

.K
-1

 a s rostoucí teplotou se zvyšují [17]. 

Q= m.c.∆T                                              (3) 

kde: 

m – hmotnost látky [kg] 

c – měrná tepelná kapacita látky [J.kg
-1

.K
-1

] 

∆T – změna teploty [K] 

1.2.3 Odolnost vůči změnám teploty  

Odolnost skla vůči změnám teploty je určena těmito vlastnostmi: Tepelnou roztaţností 

a tepelnou vodivostí dále modulem pruţnosti a pevností v tahu. Odolnost vůči změnám rychle 

stoupá s klesající tloušťkou skla. V tom smyslu je ze stavebních skel nejvýhodnější sklo 

tloušťky 2 mm. Při změně teploty o 100 °C je podle křivky pevnosti v tahu pravděpodobné 

pouze 1 % zlomu. Při náhlé změně o 180 °C je jiţ pravděpodobnost prasknutí 100 % [17]. 

 
E

t







 1
                                                            ( 4)  

Kde:  

∆t – největší rozdíl teplot, o který je moţno výrobek zahřát aniţ by praskl [°C] 

α – součinitel teplotní roztaţnosti [K
-1

] 

σ – pevnost v tahu [Pa] 

E – Youngův modul pruţnosti [Pa] 

µ - Poissonova konstanta 

Rozhodujícím faktorem je součinitel tepelné roztaţnosti skla. Z tohoto důvodu se 

vyrábějí speciální skla s malou tepelnou roztaţností, u kterých je dosahováno vysoké 

odolnosti k náhlým změnám teplot. Jsou to většinou skla borito – křemičitá nebo hlinito – 

křemičitá [6]. 
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1.2.4 Tepelná vodivost  

Je schopnost látky vést teplo. Je to rychlost šíření tepla z teplejší části do části o niţší 

teplotě. Je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti je 

materiálová konstanta a určuje se experimentálně. 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W.m
-1

.K
-1

] je výkon, který projde plochou čtverečního 

metru při teplotním rozdílu 1 K. Tento součinitel představuje jak látka dobře vede teplo tzn. 

Jak snadno se v ní vyrovnávají teplotní rozdíly [4].  

Pro zjištění mnoţství tepla Q [W], které projde plochou skla o určité tloušťce, zjistíme 

podle následujícího vztahu: 

Q =  



d

T
S                                                     (5) 

kde: 

S – plocha [m
2
] 

∆T – teplotní rozdíl [K] 

d- hloubka [m] 

τ – čas [s] 

1.3 ”Float“ sklo 

Float označuje jak ploché sklo, tak i způsob jeho výroby. Je to základní sklo, z něhoţ 

se odvíjí téměř všechny výrobky z plochého skla. Čiré i barevné je vyráběno ve velkých 

tabulích (6 x 3,21 m), které jsou určeny k dalšímu zpracování. Tato technologie znamená 

plavení skla na hladině tekutého cínu. Tím je zaručena bezchybná hladkost jeho povrchu. 

Podrobnější popis výroby skla float je uveden v kapitole 1.5. Specifikace a klasifikace 

základních výrobků ze skla, jejich chemické sloţení, chemické a fyzikální vlastnosti a obecná 

kriteria definuje ČSN EN 572 – 1 [30]. 
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1.4 Sendvičové tabulové sklo 

Pouţití technologie lepených tabulí ze skla umoţňuje neomezené navrhování 

skleněných tabulí ve spojení s různými kombinacemi povlaků nebo bez nich. Mezery mezi 

tabulemi mohou být různě široké a různé materiály pro ochranu proti slunečnímu záření a 

teplu mohou být vloţeny do mezer mezi tabule. Laminované sklo se skládá ze dvou nebo více 

skleněných tabulí, které jsou spojeny plastickým materiálem, například polyvinylbutyralem 

(PVB) jak je vidět na obrázku č. 2, nebo etylvinylacetátem (EVA). Tento typ skla je 

všeobecně pouţíván jako laminované bezpečnostní sklo, protoţe vrstva PVB zabraňuje 

úlomkům skla, aby se rozlétly v případě rozbití. Kalené (tvrzené) laminované sklo, které po 

uvedení do konečné formy a zahřátí na teplotu 600 °C a následně ochlazení studeným 

vzduchem, získá vyšší mechanickou odolnost a odolnost na rychlý nárůst teploty neţ sklo 

nekalené. Polokalené (polotvrzené) laminované sklo, které se vyrábí podobně, jako sklo 

kalené se pouţívá tam, kde se poţaduje větší pevnost, neţ je pevnost normálního skla float. 

Polokalené sklo má proti kalenému sklu tu výhodu, ţe se roztříští na větší úlomky neboť má 

lepší reziduální, tj. zbytkovou nosnost. Kombinací různých typů síly skla a spojovacích 

materiálů je moţno dosáhnout různých výkonů v oblasti zvýšené odolnosti proti rozbití, 

střelám nebo výbuchu. Mnoho různých materiálů je moţno pouţít jako mezivrstvy: 

transparentní nebo drátěné mezivrstvy z důvodu splnění poţadavku na bezpečnost nebo 

tepelnou odolnost. Laminované sklo se téměř vţdy pouţívá na skleněné střechy a na skleněné 

plochy se sklonem, aby se sníţilo riziko zranění padajícími střepinami v případě rozbití [13].  

 

Obrázek 2: Sendvičové tabulové sklo [14] 
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1.5 Suroviny pro výrobu skla  

Základní surovinou pro výrobu skla jsou sklářské (tavné) písky. Jsou to zrnité, 

většinou světle zbarvené aţ bílé horniny (křemenné písky nebo málo zpevněné pískovce) 

s primárním obsahem SiO2 zpravidla v rozmezí 60 aţ 80 %. Sklářské písky obsahují vedle 

naprosto dominantního křemene také zrna (klasty) jiných minerálů – nejčastěji ţivců, slíd 

(biotitu, muskovitu) a tzv. těţkých minerálů (např. granátů, zirkonu, turmalínu, rutilu, 

ilmenitu, magnetitu). Jako pojivo se zpravidla uplatňují jílové minerály (např. kaolinit), 

karbonáty a oxihydroxidy ţeleza.    

  Poţadavky na kvalitu sklářských písků (zrnitostní, minerální a chemické sloţení) se 

mění podle druhu vyráběného skla. Písky v poţadované kvalitě se většinou v přírodě 

nevyskytují, proto je nutno je upravovat drcením, praním (odstranění odplavitelných, 

jílovitých částic) a tříděním (docílení poţadované zrnitosti). Při výrobě skla vyšších jakostí je 

navíc nutné náročnějšími způsoby úpravy (elektromagnetická separace, flotace aj.) sníţit 

obsahy barvicích oxidů (Fe2O3, TiO2); poţadován je také limitní obsah SiO2. 

Dalšími základními sloţkami běţných skel (tj. skel soustav SiO2 – CaO – Na2O a  

SiO2 – CaO – K2O ) jsou CaO a alkálie (Na2O a K2O). CaO je do surovinové směsi (tzv. 

sklářského kmene) přidáván nejčastěji ve formě jemně mletého vápence (CaCO3). Tavením 

kmene přechází uhličitan vápenatý na oxid vápenatý, jehoţ obsah upravuje rozpustnost a 

chemickou odolnost skla. Oba alkalické oxidy se do kmene přidávají rovněţ ve formě 

uhličitanů (sody – Na2CO3, resp. potaše – K2CO3). Obsah alkálií ve sklářském kmeni 

ovlivňuje zejména teplotu tavení vsázky. 

  Kromě uvedených hlavních (sklotvorných) surovin se při výrobě skla můţe pouţívat 

celá řada pomocných látek se specifickými účinky, např. fosforečnany a fluoridy pro dosaţení 

zákalu, čeřící a barvící látky, oxidační a redukční činidla apod.  

  Čeřiva jsou látky, které se do sklářského kmene přidávají v malém mnoţství, aby 

odstranily z roztavené skloviny bublinky a nečistoty a zároveň ji homogenizovaly. Často 

pomáhají také k urychlení tavících procesů a napomáhají k odbarvování skloviny. Jako čeřiva 

se pouţívají sírany (sodný, vápenatý, barnatý) nebo dusičnany – ledky (draselný, vápenatý, 

barnatý). 
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  Barviva jsou látky, které udělují sklu poţadované zbarvení. Po chemické stránce se 

jedná nejčastěji o elementární kovy nebo oxidy a soli kovů. Mezi známá barviva skla patří 

např. mangan (dodává ametystové zbarvení), kobalt (modré zbarvení), měď (tyrkysové, ale i 

tmavě červené zbarvení), zlato (rubínově červená barva), stříbro (ţlutá aţ oranţově červená 

barva). 

  Určitý podíl vsázky tvoří také drcené odpadní sklo (skleněné střepy). Pouţitím 

skleněných střepů dochází k materiálovému vyuţití odpadů, úspoře primárních surovin a 

zároveň ke zrychlení tavícího procesu a zlepšení počáteční homogenity skloviny. Větší obsah 

střepů ve vsázce neţ 30 – 40 % by naopak způsoboval prodlouţení doby čeření skloviny [15]. 

  Sloţením sklářského kmene, tj. volbou jednotlivých sloţek a jejich poměrného 

zastoupení je moţno ovlivňovat vlastnosti skla, a to v poměrně širokých mezích [15]. 

1.6 Postup výroby skla „float“  

Výroba se sestává z jednotlivých kroků jak je vidět na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Schéma výroby skla float [7] 

V první části je umístěn dávkovač, který přidává skleněné střepy (recyklované sklo) 

z důvodu sníţení bodu tavení. Ve druhé části se nachází tavící pec, ve které jsou suroviny 

roztaveny při teplotě 1550 °C. Dochází zde k rafinaci neboli čištění, při které se roztavené 

sklo zhomogenizuje a zbaví plynových bublin. Neustále dochází k tepelné kontrole, při níţ je 

roztavené sklo chlazeno aţ do doby, kdy má vhodnou viskozitu, aby mohlo pokračovat dále 

do cínové lázně. V cínové lázni se sklo vylije na roztavený cín při teplotě asi 1000 °C. Sklo je 

hutnější neţ cín a na cínu plave. Takto se vytvoří pás tlustý asi 6 – 7 mm. Z jedné strany je 

sklo vyleštěno hladinou cínu a z druhé ohněm. Tloušťku skla ovlivňujeme zpomalováním 

nebo zrychlováním roztahování. V následující fázi sklo přechází do chladící pece. Pás skla je 

jiţ tuhý a zde dochází ke zchlazování aţ na teplotu 250 °C. Dále je sklo kontrolovaně 

ochlazováno a zbavuje se veškerého vnitřního pnutí a je připraveno k řezání [16]. 
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2 Oblasti použití skla ve stavebnictví 

V současné technické praxi zaujímá sklo význačné místo. Platí to zejména ve 

stavebnictví, kde sklo se uplatňuje nejen jako konstrukční prvek, ale i jako dekorativní prvek. 

Nejnovější architektonické směry neobyčejně rozšiřují moţnosti pouţívání skla, které dodnes 

nejsou zdaleka vyčerpány.  

V dnešní době je sklo vyuţíváno jako všestranný konstrukční prvek. Oblast pouţití 

skla bych pro moji práci rozdělil do následujících kategorií. 

2.1 Samočisticí skla 

Jsou sloţena z čirého skla, na které je nanesen povlak fotokatalytického minerálního a 

hydrofobního materiálu. Takto upravené sklo vyuţívá dvojitý efekt UV záření denního světla 

ve spojení s vodou. Díky tomu dojde k odstranění nashromáţděných nečistot na vnější straně 

povrchu skla. Skla s tímto povlakem jsou navrţena tak, aby odstranila nečistoty zanesené 

povětrnostními vlivy, jako jsou zaschlé stopy deště, organické znečištění, prach a vnější 

kondenzace. Tato skla mají velmi blízko k běţným sklům, ale všechna skla s povlakem včetně 

těch neutrálních představují moţnost vzniku světelné reflexe, tj. ţe dochází k odrazu 

viditelného spektra barev a tím je zhoršena průhlednost skla [14]. Vyuţití samočisticích skel 

skrývá nepřeberné mnoţství architektonických moţností. Jako příklad uvádím prosklenou 

konstrukci slouţící jako zvuková bariéra u silnice.  

 

Obrázek 4: Zvuková bariéra [7] 
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2.2 Izolační skla  

Skládají se ze dvou a více tabulí plochého skla, jejichţ vzdálenost je vymezena 

distančními profily. Profily jsou plněny vysoušecím prostředkem pro zabránění vzniku 

vlhkosti a kondenzaci vodních par. Skla se spojují organickým trvale plastickým tmelem, 

který slouţí k zabránění proniknutí vlhkosti do dutin. Takto konstruovaná izolační skla jsou 

odolná proti namáhání jako je tlak, nárazový vítr a vibrace. Cílem těchto izolačních skel je 

sníţit koeficient prostupu tepla U [Wm
-2

K
-1

]. Čím niţší je jeho hodnota, tím lepší je tepelná 

izolace izolačního skla. V kombinaci s různými druhy skel jsou vyráběny následující typy 

zasklení. Na obrázku č.5 je demonstrace izolačního skla [10]. 

 

Obrázek 5: Izolační sklo [10] 

a) Tepelně izolační skla 

Jsou skla, kdy jedno z dvojice skel je pokryto povlakem s nízkou emisivitou, díky 

tomu má izolační sklo lepší tepelně izolační vlastnosti neţ kalsické izolační sklo. Dále jsou 

vyráběna skla s funkcí HEAT MIRROR. Jedná se o klasické dvojsklo, uvnitř kterého je 

napnuta fólie Heat Mirror. Folie Heat Mirror je polyesterová jednostranně či oboustranně 

pokovená folie, která je průhledná, ale odráţí tepelné a ultrafialové záření. Tato vlastnost je 

získána díky vakuově naneseným vícenásobným vrstvám oxidů india a stříbra, které interagují 

s  elektromagnetickým zářením příslušných vlnových délek tzn. propouštějí jej nebo odráţejí 

[20].  
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Výsledkem je třívrstvý systém s dvěma nezávislými komorami, který svými 

vlastnostmi převyšuje trojsklo a ponechává si váhu dvojskla. Izolační skla Heat Mirror neboli 

tepelná zrcadla odráţejí tepelné záření zpět ke zdroji. 

a) Protisluneční skla 

Jsou stále častěji pouţívána v moderní architektuře. Budovy po jejich pouţití získají 

nadčasový design, velké mnoţství prostupujícího světla a mnoho dalších výhod. Protisluneční 

skla zabraňují přehřívání interiéru, ale i průchod nadbytečného světla do interiéru. 

Protisluneční sklo se vyrábí buď to přímým nanášením povlaku tenké vrstvy kovů na čiré sklo 

nebo na probarvené sklo ve hmotě během zpracování na lince pro výrobu plochého skla. 

b) Akustická skla 

V blízkosti městských aglomerací a dopravních koridorů je lidský organizmus stále 

více zatěţován hlukem. Hlukový faktor ovlivňuje kvalitu ţivotního prostředí. Speciálně 

konstruovaná skla s meziskelní fólií (Heat Mirror) se zvukovou izolací jsou dobrou prevencí 

při obraně proti nadměrnému hluku. Takováto skla dobře ochrání před hlukem přicházejícím 

z vnějšího prostředí, ale také od dešťových kapek dopadajících na střešní okna.  

2.3 Bezpečnostní skla  

Mezi skla pouţívaná ve stavebnictví patří i skla bezpečnostní. Bezpečnostní skla 

dělíme podle způsobu výroby: 

a) Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo 

Tvrdící proces mu dodává větší mechanické vlastnosti, ale také odolnost vůči 

tepelnému namáhání. Tvrdící proces je tepelně řízený proces ohřevu nad 600 °C, kdy při 

ochlazení dojde k vyvolání povrchového tlakového napětí. Účelem tohoto procesu je zvýšení 

odolnosti skla vůči mechanickému a tepelnému namáhání. V případě rozbití se roztříští na 

malé kousky s tupými hranami o maximální velikosti 100 mm. Toto sklo má větší ohybovou 

tuhost a pětkrát vyšší odolnost vůči bočnímu rázu neţ klasické sklo float. Po vytvrzení jej 

nelze dále opracovávat.  

U těchto skel můţe nastat samovolná exploze způsobená přítomností sulfidu 

nikelnatého ve hmotě skla. Další vadou můţe být optická deformace skla způsobená při 

tepelném tvrzení tzv. válečková vlna. Tepelně tvrzené sklo je bezpečnostní sklo, které splňuje 

poţadavky ČSN EN 12150 [25].  
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Vhodné pouţití tepelně tvrzeného skla: 

- jako bezpečnostního skla proti poranění 

- v případě vyšších nároků na pevnost v tahu při ohybu 

- při zvýšeném riziku tepelného šoku 

- při dlouhodobém zatíţení 

 

Obrázek 6: Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

b) Vrstvené bezpečnostní sklo 

Toto bezpečnostní sklo se od protipoţárního liší v zásadě jen druhem pouţité 

mezivrstvy. Jedná se především o folii z PVB nebo EVA. Takových to mezivrstev lze pouţít 

více pro zvýšení odolnosti bezpečnostního skla. Pokud dojde k rozbití skla folie PVB udrţí 

úlomky skla na místě. V případě pouţití těchto skel jako pochozí plocha tato skla mohou být 

opatřena minerální vrstvou, která zvyšuje jejich drsnost zabraňující uklouznutí. Pouţívají se 

nejčastěji v interiéru, ale můţe být navrţena i speciální verze určená do exteriéru. 

Rozlišujeme pochozí skla a částečně pochozí skla. Částečně pochozí skla se mohou skládat jiţ 

ze dvou vrstev plochého skla spojených folií a slouţí pro technologické účely a mohou se na 

nich pohybovat pouze osoby k tomu vyškolené [19].   

 

Obrázek 7: Vrstvené bezpečnostní sklo [21] 

Speciálním typem bezpečnostních skel jsou skla protipoţární, která jsou uvedena 

v kapitole č. 3. 
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3 Protipožární skla – charakteristika, požadavky 

3.1 Požadavky na protipožární skla  

Vlastnosti prosklených protipoţárních skel rozlišujeme dle poţadovaných kritérií. 

Kritéria vlastností jsou závislá na druhu pouţitého protipoţárního skla a konstrukce jako 

celku. Protipoţární sklo je jen částí protipoţární konstrukce. Prosklená konstrukce se 

posuzuje jako celek. V případě pouţití prosklené konstrukce v protipoţární stěně musí 

skleněná konstrukce vyhovovat všem kritériím minimálně po stejnou dobu jako protipoţární 

stěna. Pro prosklenou konstrukci rozlišujeme tato základní kritéria a to celistvost, izolaci, 

radiaci, mechanickou odolnost a případně i nosnost. Poţární odolnost konstrukcí se 

klasifikuje podle ČSN EN 730810 [32]. 

3.1.1 Skla používaná pro prosklené konstrukce E  

Pro dodrţení mezního stavu poţární odolnosti E tzn. celistvosti je na tyto skla 

nanesena vrstvička vzácného kovu, která odráţí elektromagnetické záření způsobené 

poţárem. Konstrukce s těmito skly mají zpravidla poţární odolnost E15 aţ E30. Stěna 

z takovéto konstrukce se povaţuje za kouřotěsnou v případě, ţe netěsnosti nepřesáhnou 0,5 % 

celkové plochy stěny [32].  

 

3.1.2 Skla používaná pro prosklené konstrukce EW  

Při poţadavku mezního stavu poţární odolnosti EW na prosklenou konstrukci se bude 

jednat o poţární stěnu, pokud teplo sdílené touto stěnou neohrozí unikající osoby a nerozšíří 

poţár. Bude splňovat celistvost a součastně hodnota tepelného záření na odvrácené straně od 

ohně nepřesáhne hodnotu 15 kW/m
2
 ve vzdálenosti 1 m od povrchu stěny. Tato konstrukce 

musí splňovat zásady plynoucí z ČSN EN 730810 pro ohroţení osob a šíření poţáru. 

Mezi tento typ konstrukcí patří jednak konstrukce obsahující čiré sklo s drátěnou 

vloţkou, dále pak skla s aktivní vrstvou sestávající ze dvou nebo tří tabulí obyčejného 

plochého skla, mezi které je vloţena bobtnající mezivrstva, která se zahříváním mění a 

expanduje [32].  
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Ohroţení osob a šíření poţáru se posuzuje podle následujících zásad: 

a) Pokud hustota tepelného toku, která působí na unikající osoby, není vyšší neţ 10 

kW/m
2
 po dobu 5 sekund, tak nedojde k ohroţení osob sálavým teplem. Tato 

hodnota je měřena ve vzdálenosti od sálavé plochy k ose nejbliţšího únikového 

pruhu [35][17]. 

 

 

Obrázek 8: Zobrazení konstrukce EW [3] 

b) Pokud hustota tepelného toku ve vzdálenosti 1 m od sálavé stěny není vyšší neţ 15 

kW/m
2
, tak nedojde k ohroţení osob sálavým teplem [35]. 

 

Obrázek 9: Zobrazení konstrukce EW [3] 
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3.1.3 Skla používaná pro prosklené konstrukce EI  

Při poţadavku EI na prosklenou konstrukci se bude jednat o poţární stěnu, která si 

bude po stanovenou dobu udrţovat svoji celistvost a teplota na odvrácené straně nepřesáhne 

hodnoty dle ČSN EN 13501 – 2 [27]. Pro stanovení izolace se uţívá průměrný vzrůst teploty 

na neexponované straně, omezený na 140 °C nad průměrnou počáteční teplotu, s maximálním 

růstem teploty v kterémkoliv místě omezeném na 180 °C nad průměrnou počáteční teplotu. 

Pokud doje k porušení kteréhokoliv kritéria nosnosti nebo celistvosti znamená to současně 

porušení kritéria izolace. Dle ČSN EN 13501-2 [27]. 

Jsou to poţárně izolační skla, která vytvářejí vícevrstvý systém, stávající se z více 

tabulí plochého skla. Tato skla jsou vzájemně spojena čirou gelovou mezivrstvou. Takovýto 

systém má poţární odolnost přímo úměrnou počtu aktivních vrstev [27]. 

 

Obrázek 10: Zobrazení konstrukce EI [3] 

3.2 Charakteristika protipožárních skel a základní dělení 

Na trhu se v dnešní době vyskytuje mnoho firem zabývajících se výrobou 

protipoţárních skel. Skla vhodná pro protipoţární konstrukce, jsou uvedena v tabulce viz tab. 

č. 1. Protipoţární skla rozlišujeme podle způsobu výroby. Pro podrobnější vysvětlení jsem si 

vybral nejčastěji pouţívané druhy protipoţárních skel a to skla pokovená, skla s gelovou 

vloţkou, skleněné tvárnice a skla vyztuţená drátěnou sítí. Na různé způsoby pouţití 

prosklených konstrukcí jsou kladeny různé nároky. Ty jsou závislé na poţadavcích 

projektantů, kreativitě architektů a poţadavcích souvisejících s růstem světového průmyslu. 

V případě stavebních projektantů je kladen hlavní poţadavek a to nízká cena. 
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 Cena protipoţárního skla se odvíjí od poţadavků na jeho poţární odolnost. Přibliţně 

se jedná asi o pětinásobné navýšení nákladů oproti běţnému sklu. Tento cenový rozdíl tlačí ke 

sniţování pouţití protipoţárních skel na stavbách a zde se otevírá prostor pro alternativní 

moţnosti (kapitola č. 6). Dále zde máme architekty, kteří neúmyslně tvoří sloţitější moţnosti 

vyuţití prosklených konstrukcí. Zde se setkáváme s omezením a to limitujícím rozměrem pro 

prosklené plochy. S rostoucí plochou při dodrţení určité poţární odolnosti roste i šířka 

prosklené konstrukce. Snahou projektantů poţární ochrany je sníţit poţadovanou poţární 

odolnost při zachování bezpečnosti a dodrţení právních předpisů a norem. Tyto poţadavky 

jsou kladeny všeobecně na výrobce skleněných konstrukcí. Snahou výrobců je vyrobit co 

nejtenčí, plochou největší, bezpečnou, poţárně odolnou a levnou skleněnou konstrukci. 

Limity, které musí konstrukce splňovat, udávají normy a veškerá skla pouţívaná ve 

stavebnictví je musí splňovat. Výhodu na trhu mají sklářské společnosti, které si mohou 

dovolit velké mnoţství zkoušek pro nalezení těch nejvhodnějších parametrů. Cena jedné 

normové zkoušky se pohybuje okolo 200 000 Kč.  

SKLA PRO PROTIPOŢÁRNÍ KONSTRUKCE 

sklo leštěné s drátěnou vloţkou 

sklo vzorované s drátěnou vloţkou 

profilované stavební sklo bez drátěné vloţky 

skleněné tvárníce a dlaţdice ze skleněných tvárníc 

borosilikátová skla 

sklokeramika 

tepelně zpevněné sklo 

vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo 

tepelně tvrzené bezpečnostní sklo 

chemicky zpevněné sklo 

prohřívané tepelně tvrzené bezpečnostní sklo 

tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo 

křemičité sklo s alkalickými zeminami 

tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami 

Tabulka 1: Některá skla vhodná pro protipožární konstrukce [29] 
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3.2.1 Drátosklo 

Je ploché lité sklo s drátěnou vloţkou, která je v průběhu výroby zaválcována do pásu 

skla rovnoběţně s jeho povrchem. Poţární odolnost konstrukce z drátoskla se uvádí EW15. 

Tento údaj nemůţe být dodrţen ve všech případech pouţití drátoskel. Po konzultacích 

s odborníky jsem se dozvěděl, ţe kritérium EW je dodrţeno pouze v případě limitovaného 

rozměru plochy skla. Do určité plochy je tato vlastnost dodrţena, ale v případě větších 

rozměrů plochy drátosklo ztrácí kritéria pro radiaci. Tloušťka tohoto skla se pohybuje 

v rozmezích 6 – 7 mm. Tento typ drátoskla má relativně velký součinitel tepelné vodivosti λ ≈ 

0,93 W m
-1

 K
-1

. Z toho je jasné, ţe teplo při poţáru vzniklé rychlým vzestupem teplot na 

neohřívané straně povrchu se předá do okolního prostoru radiací a v důsledku toho můţe i při 

zachování celistvosti skla dojít k šíření poţáru do míst, kde intenzita sálání převyšuje 

odpovídající limitní hodnotu prosklených stěn 15 kW m
-2 

ve vzdálenosti 1,2 m od líce stěny. 

Poţární odolnost závisí na druhu pouţitého drátoskla a především na způsobu osazení do 

lemujícího rámu. Drátěná vloţka uvnitř skla drţí kousky skla vcelku v případě jeho rozbití. 

Drátosklo má výrazně menší pevnost neţ obyčejné sklo float. Je to způsobeno kovovou 

vloţkou, která oslabuje průřez, ale co je důleţité i hranu skla. Odolnost drátoskla na 

popraskání vlivem tepelného šoku je dvakrát menší neţ u běţného float skla. Svou pevnost 

drátosklo postupně ztrácí z důvodu oxidace vyztuţovacího drátu[13]. Díky drátěné vloţce se 

sklo stává nereprezentativním prvkem a oblast jeho pouţití je převáţně v průmyslu. Na 

druhou stranu se jedná o nejlevnější typ protipoţárního a bezpečnostního skla, a proto je tak 

hojně vyuţíváno. Poţadavky na rozměry a minimální poţadavky na jakost skla s drátěnou 

vloţkou jsou definovány v ČSN EN 572 – 1 [30]. 

 

Obrázek 11: Drátosklo [8] 

3.2.2 Sklo s gelovou vložkou 

 Tento typ protipoţárního skla skládající se z vícevrstvého systému, který je tvořen 

z plochých tabulí skla, mezi něţ je vloţena gelová vrstva. Tato vrstva působením tepla 

nabobtná a začne tvořit jakýsi radiační, kondukční i konvekční štít.  
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Poţární odolnost je přímo úměrná počtu aktivních vrstev. Gelová mezivrstva se 

aktivuje při 120°C a změní se v pevnou a neprůhlednou hmotu, která bude vyhovovat 

z hlediska pevnosti i izolace. Tato konstrukce bude chránit přilehlé prostory od šíření ohně a 

unikající osoby od sálavého tepla. Pozitivem z psychologického hlediska je i fakt, ţe unikající 

osoby neuvidí plameny z prostoru zasaţeného poţárem. Výhodou je jejich transparentnost, 

multifunkčnost a umoţňují snadné realizace rozmanitých designů fasád a prosvětlených 

interiérů budov. Při pouţívání těchto skel se musí uvaţovat s řadou omezení a větším 

mnoţstvím výrobních vad neţ u klasického skla float. Kaţdý výrobce protipoţárních skel 

udává maximální velikost prosklených tabulí a materiálové vlastnosti rámu, které musí 

zpracovatel skla dodrţet, aby byla splněna poţární odolnost skla, kterou výrobce deklaruje. 

Musíme si uvědomit, ţe pouze poţární odolnost skla nám nezajišťuje celkovou poţární 

odolnost konstrukce. Dále odolnost prosklené konstrukce závisí z části na druhu skla a také na 

způsobu osazení. Právě v místech, kde se sklo stýká s rámem, se teplo šíří dál pomocí 

kondukce. Tyto skla se osazují do různých rámů rozlišujících se druhem materiálu a 

způsobem, kterým je sklo do rámu uchyceno. Ţádný výrobek za skla nemůţe být sám o sobě 

klasifikovaný jako poţárně odolný. Pokud je výrobek ze skla zasklen do vhodného rámu, pak 

můţe být celek zkoušen a případně klasifikován jako poţárně odolný. Tento typ vrstveného 

skla lze pouţít jako prvek v poţárně odolném zaskleném celku v souladu s ČSN EN 357 [29]. 

 

Obrázek 12: Skladba protipožárního gelového skla [5] 
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3.2.3 Pokovená skla 

Konstrukce z pokovených skel jsou odolné vůči poţáru. Vyhovují kritériím 

nepropustnosti plamenů a plynů pro třídu E. Vyrábí se nanášením speciálního teplo 

odráţejícího kovového povlaku na sklo. Povlak se nanáší jiţ pří výrobě skla a to různými 

metodami, za zmínku stojí nanášení přímé a to na povrch pohybujícího se nekonečného pásu 

základního skla, v určitém úseku ještě před primárním řezem tzv. on-line a nepřímé nanášení 

povlaku jiţ na nařezané jednotlivé tabule skla pod názvem off-line nanášení. Co je to vlastně 

povlak. Je to jedna nebo více tenkých pevných vrstev z anorganických látek nejčastěji 

vzácných kovů nanesených na povrch základního skla. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v ČSN EN 1096 – 1 [28]. 

3.2.4 Konstrukce ze skleněných protipožárních tvárnic 

Jedná se o sklobetonovou konstrukci tvořenou luxferovými tvárnicemi. Tento typ 

prosklené konstrukce lze pouţít na vodorovné i svislé zasklení. Tvoří velice estetický prvek a 

vyniká mimo jiné i svou poţární odolností. Splňuje kritéria poţární odolnosti E, EW a EI dle 

českých norem. Tato specifická konstrukce je ze speciálních protipoţárních skleněných 

tvárnic, které si ponechávají všechny výhody skleněných tvárnic. A to je velmi důleţité pro 

aplikace těchto výrobků. Nejčastěji aplikovaným druhem skleněných tvárnic je rozměr 

tvárnice 190 x 190 x 80 mm. Ve spojení s příslušným pojivem tvoří velice kvalitní poţárně 

odolnou konstrukci. Jako pojivo se pouţívá například protipoţární tmel SOUDAL. Skleněné 

tvárnice pouţívané ve stavebnictví musí splňovat ČSN EN 1051-1. [22] 

 

Obrázek 13: Skleněná tvárnice [18] 
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3.2.5 Žáruvzdorné sklo  

Jedná se nejčastěji o borosilikátové sklo, které se vyznačuje nízkou tepelnou 

roztaţností. Toto sklo obsahuje 7 % aţ 15 % oxidu boritého. Díky tomuto sloţení má vysokou 

odolnost vůči tepelnému šoku. Odolává teplotám aţ do 800 °C. Nejčastěji se pouţívají jako 

součást krbových kamen [20]. 

3.3  Druhy rámů pro požárně odolné konstrukce dřevo, ocel, hliník 

Ţádný výrobek za skla nemůţe být sám o sobě klasifikovaný jako poţárně odolný. 

Pokud je výrobek ze skla zasklen do vhodného rámu, pak můţe být celek zkoušen a 

klasifikován jako poţárně odolný. Osazení skla do rámu a druh rámu je důleţitým faktorem 

pro poţární odolnost prosklené konstrukce. Z konstrukčního hlediska je moţné pro prosklené 

konstrukce pouţít tři typy rámů a to dřevěné, ocelové a hliníkové. Pro dřevěné rámy se 

pouţívá tvrzené dřevo s objemovou hmotností nad 600 kg/m
3
. Osazení poţárního skla je 

provedeno pomocí dřevěných lišt a elastických zpěnitelných pásků a utěsněno silikonovým 

tmelem. Zpěnitelné pásky na grafitové bázi působením tepla zpění a tím zamezí šíření ohně a 

kouře spárami a dutinami. Z důvodu roztaţnosti skla nejen při poţáru ale i při působení 

vnějších vlivů je nutno počítat s dilatací, která je vyplněna minerální vatou. Rozměrový limit 

skla pro dřevěný rám se uvádí 3 – 5 m v závislosti na rozměru sloupků a s jejich osovou 

vzdáleností maximálně 1,5 m. Pro ocelové rámy jsou nejběţnější dvojité ocelové profily. Do 

těchto profilů je osazeno protipoţární sklo, které se utěsní silikonovým tmelem a elastickým 

zpěňujícím páskem. Dalším typem ocelových rámů jsou trubkovité sloupky s patkou a 

konzolami. Sloupky jsou patkami odsazeny od skleněné stěny. Jak je vidět na obrázku č. 14. 

Skleněná tabule je fixovaná konzolí v rozích a vytváří tak architektonicky zajímavý pohled. 

 

Obrázek 14: Konzolové vyložení požární prosklené konstrukce [5] 
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3.4 Uchycení skla do rámů 

Pro dosaţení celistvosti a dalších poţadovaných kritérií musí být sklo vhodně 

uchyceno do rámu. Z důvodu roztaţnosti při tepelném namáhání prosklené konstrukce 

dochází k zvětšení rozměrů prosklené stěny. Z tohoto důvodu musí mít sklo určitou rezervu 

pro pohyb takzvanou dilataci. Proto se tyto příčky konstruují jako kluzné, které umoţňují 

posun skla. Jak je vidět na obrázku č. 16. Existuje mnoho způsobů uchycení skla do rámu, ale 

v zásadě se jedná o stejný princip a musí být dodrţeny vţdy stejné podmínky. Pozornost 

musíme věnovat také hranám skla. Pokud jsou hrany hladké a opracované sníţí se riziko 

popraskání vlivem tepelného šoku. K tepelnému šoku dojde vlivem zvýšené teploty. Tím 

vzniknou velká tlaková napětí ve středu ozářené plochy a také tahová napětí v zakryté 

okrajové části a proto, ţe je sklo málo odolné vůči namáhání v tahu, dochází k jeho 

popraskání. Pokud jsou hrany neopracované, pak při větším průhybu dochází k nárůstu 

trhlinek a tím ke sníţení pevnosti skla. Také neţádoucí jsou lokální nerovnosti nebo 

vyštípnuté části skla, kterým se říká mušle obr. č. 15 [14]. 

 

Obrázek 15: Mušle na hraně skla [14] 

 

Obrázek 16: Uložení skleněné tabule s dilatací [5] 
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4 Zkušební metody stanovení požární odolnosti prosklených konstrukcí  

Protipoţární skla se dělí do kategorií podle poţární odolnosti. Poţární odolností 

rozumíme dobu v minutách, po kterou je konstrukce v podmínkách poţáru schopna plnit svou 

funkci. Schopnost konstrukce zachovat svou funkci je dána dosaţením mezních stavů poţární 

odolnosti. Níţe uvedené mezní stavy jsou podrobněji popsány v ČSN EN 13501 – 2 [27]. 

R – nosnost  

Schopnost prvku odolávat po určitou dobu působení poţáru bez ztráty konstrukční 

stability.  

E – celistvost  

Je schopnost prvku s dělící funkcí odolávat působení poţáru pouze z jedné strany, bez 

přenosu poţáru na exponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. 

Stanovuje se dle kritérií uvedených v ČSN EN 13501 – 2. 

I – tepelně izolační schopnost 

Je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení poţáru pouze z jedné strany, bez 

přenosu poţáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na 

neexponovanou stranu. 

W – radiace (hustota tepelného toku na neohřívané straně) 

Je schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné strany, tak aby se 

sníţila pravděpodobnost přenosu poţáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak 

prvkem, tak i z neexponovaného prvku na okolní materiály. 

M – mechanická odolnost 

Je schopnost prvku odolat rázu v případě konstrukčního porušení jiného dílu, který by 

způsobil naráz na posuzovaný prvek. 

S – kouřotěsnost 

Schopnost sníţit nebo vyloučit pronikání plynů z jedné strany na druhou. 

C – samozavírání 

Opatření na uzávěru, které dokáţe uzavřít otvor bez lidského zásahu. 
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Poţadavky na dobu odolnosti pro tyto stavy jsou 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 

minut. Podrobné poţadavky najdeme v ČSN 730810 [32]. Poţadavky na poţární odolnost se 

odvíjejí od druhu a pouţití skleněné konstrukce. Dále uvádím skleněné konstrukce rozdělené 

podle druhu pouţití. 

a) Stropní a střešní konstrukce 

Metodu pro stanovení poţární odolnosti stanovuje ČSN EN 1365 – 2 [31]. Jedná se o 

metodu stanovení poţární odolnosti mimo jiné pro stropní a střešní konstrukci obsahující 

zasklený prvek při působení poţáru zespodu. 

Zkušební zařízení musí odpovídat ČSN EN 1363 – 1 [26], případně ČSN EN 1363 – 2 

[34]. Přesný postup zkoušky je definován v ČSN EN 1365 – 2 [31]. 

b) Stěnové konstrukce uvnitř objektu 

Metodu pro stanovení poţární odolnosti stanovuje ČSN EN 1364 – 1 [23]. Jedná se o 

metodu zabývající se zkoušením poţární odolností nenosných prvků - stěn. Metoda platí pro 

vnitřní a obvodové zasklené i nezasklené nenosné stěny, včetně částečně zasklených stěn.  

c) Obvodové stěnové konstrukce 

Metodu pro stanovení poţární odolnosti nosných konstrukcí jak vnitřních, tak 

obvodových stanovuje ČSN EN 1365 – 1 [35]. Poţární odolnost se můţe stanovit při vnitřním 

namáhání, ale i při namáhání z vnější strany obvodové konstrukce. 

d) Poţární uzávěry 

Metodu pro stanovení poţární odolnosti stanovuje ČSN EN 1363 – 1 [26]. Jedná se o 

metodu zabývající se stanovením poţární odolnosti pro dveře, uzávěry a otevíravá okna 

určená k osazení do otvorů ve svislých dělících prvcích [27]. 

4.1 Zkouška požární odolnosti prosklené konstrukce  

Základní poţadavky na zkoušení poţární odolnosti různých stavebních prvků 

vystavených působením poţáru jsou uvedeny v následujících normách ČSN EN 1363-1 [26] a 

ČSN EN 1363-2 [34]. V této práci není cílem rozebírat zkoušení skleněných konstrukcí, a 

proto se tímto zabývám jen okrajově a pouze pro zkoušení protipoţárních skleněných 

konstrukcí [26].  
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4.1.1 ČSN EN 1363 – 1 [26] 

Tato norma udává základní poţadavky na průběh zkoušky, zkušební zařízení a 

zkušební vzorky. Postup je dle normových podmínek poţáru. 

Zkušební podmínky 

Pro korektní průběh zkoušky musí být dodrţeny tyto zkušební podmínky: 

a) Teplota v peci 

Měří se pomocí termoelektrických článků. Je to průměrná teplota, která se řídí tak, aby 

sledovala vztah: 

  2018log345 10  tT                                                                            ( 6) 

Kde: 

T – teplota [°C] 

t – čas [min]  

Průběh nárůstu teploty je demonstrován na následujícím grafu.  

 

Graf 1: Normová teplotní křivka [25] 

b) Tlak v peci 
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c) Atmosféra v peci 

d) Zatíţení prvku 

e) Podmínky vetknutí a okrajové podmínky 

f) Podmínky teploty okolí 

Zkušební vzorek 

Poţadavkem na zkušební vzorek je, aby byl ve skutečné velikosti. Pokud vzorek nelze 

vyzkoušet ve skutečné velikosti, musí být jeho velikost v souladu se specifickou zkušební 

metodou. Počet zkušebních prvků je odvozen od poţadavků na konstrukci. Dále se musí dbát 

na návrh, provedení a ověření zkušebního vzorku. 

Zkušební zařízení 

a) Zkušební pec 

Je zkonstruovaná na plynná, nebo kapalná paliva a musí být schopna ohřívat svislé 

nebo vodorovné konstrukce z jedné i z druhé strany. Pec musí být schopna zajistit normové 

podmínky poţárního namáhání s ohledem na tepelné působení a tlak. 

 

Obrázek 17: Zkušební pec [9] 

b) Zatěţovací zařízení 

Musí být schopno zatíţit zkoušený prvek takovým zatíţením, které je odvozeno od 

vlastností materiálu. Podklady pro zatěţovací zařízení musí zajistit objednatel zkoušky. 
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c) Zkušební rám 

Zkušební vzorek, popřípadě konstrukce se osadí do rámu, který je specielně 

zkonstruován tak, aby odpovídal poţadovaným a návrhovým podmínkám.  

4.1.2 ČSN EN 1363 – 2 [34] 

Tato norma specifikuje alternativní podmínky zahřívání ve zkušební peci. Do této 

normy jsou včleněny podrobnosti o dalších křivkách poţáru. Při zkouškách musíme uvaţovat, 

kde bude konstrukce umístěna, jaké teploty a v jakém čase nám budou při poţáru působit na 

konstrukci. V této normě je zahrnuta uhlovodíková křivka, křivka vnějšího poţáru, křivka 

pomalého zahřívání dále zkouška rázem a měření radiace vzdálené 1 metr od povrchu 

zkušebního vzorku. 

Výsledek zkoušky 

Výsledkem zkoušky je dosaţení mezních stavů nosnosti, celistvosti a izolace. Dále je 

vystaven protokol o zkoušce v úplné či zkrácené formě a v něm vyjádření o zkoušce. 

Cílem kaţdého výrobce poţárně dělící konstrukce je splnit poţadavek zkušební 

metodiky a na základě provedené zkoušky nebo souboru zkoušek dosáhnout poţadovaných 

mezních stavů, které umoţní zatřídit výrobek do klasifikačních tříd podle  ČSN EN 13501 – 2 

[34]. 

Při přípravě zkoušek poţární odolnosti výrobce musí spolupracovat se zvolenou 

autorizovanou osobou (AO), která provede takzvaný výběr vzorků. Je to proces, ve kterém 

AO na základě poţadavků zákazníka, který ve svém zájmu stanoví optimální výrobní řadu 

s uvedenou modulací vyráběných variant, určí vzorky, které jsou pro daný systém významné 

z hlediska pozdější extrapolace výsledků zkoušek. Pokud tak neučiní, můţe dojít ke 

skutečnosti, ţe nesprávnou volbou zkušebních vzorků nepokryje poţadovaný sortiment 

výrobků. Při výběru vzorků se vychází z pravidel přímé aplikace výsledků zkoušek a je 

moţné samozřejmě zohlednit i moţnosti přinášené rozšířenou aplikací výsledků zkoušek, 

která zatím není popsána vydanou normou, ale protoţe se na ní jiţ delší dobu pracuje, jsou 

určité moţnosti v jejím duchu k dispozici. Nejčastěji vyuţívanou změnou oproti zkoušenému 

vzorku je změna velikosti. Ta je popsána v kapitole č. 13. 3. ČSN EN 1634 – 1 [36]  a je 

zaloţena na vytvoření „rezervy“ poţární odolnosti, kdy pokud chce výrobce pouţívat výrobky 

větších rozměrů, musí dosáhnout takzvanou prodlouţenou klasifikační dobu poţární 

odolnosti.  
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5 Determinace druhů skla vhodných pro požárně odolné stavební 

konstrukce a prvky 

V této části diplomové práce se věnuji výběru skel a jejich aplikací na jednotlivé druhy 

konstrukcí. Způsoby aplikace skel do poţárně odolných konstrukcí bych rozdělil do několika 

částí.  

5.1 Svislé uložení skla – stěny a uzávěry 

5.1.1 Požární stěny 

V případě svislého uloţení skla se nám nabízí varianty konstrukčního řešení, které lze 

rozdělit na dvě kategorie a to na konstrukce nosné a nenosné. 

a) Nosné konstrukce 

Tyto konstrukce jsou navrţeny k přenášení vyvozovaného zatíţení. Známe několik 

typů nosných konstrukcí a to vnitřní nosné konstrukce, které mohou být namáhány poţárem 

z obou stran a obvodové konstrukce, které mohou být vystaveny poţáru z jedné nebo druhé 

strany 

b) Nenosné konstrukce 

Stěny slouţící jako nenosné konstrukce jsou navrţeny tak, aby nebyly vystaveny 

jinému zatíţení neţ vlastní hmotností. Nenosné svislé konstrukce dělíme na vnitřní a vnější. 

Vnitřní stěny mohou být poţárně zatíţeny z obou stran a obvodové tedy vnější poţárně 

namáhány z jedné nebo druhé strany samostatně. Dále rozeznáváme izolovanou a 

neizolovanou nenosnou stěnu. U takovéto stěny nepoţadujeme izolaci a stěna se můţe 

sestávat zcela neizolovaného poţárně odolného zasklení. Tyto stěny musí splňovat ČSN EN 

1364-1. Dále obvodové stěny, které vykazují na vnějším povrchu vyšší hustotu tepelného toku 

neţ 15, respektive 18,5 kW/m
2
, se posuzují, jako částečně nebo zcela otevřené poţární 

plochy. Na to nesmíme, zapomenout při určování odstupových vzdáleností.  

5.1.2 Požární uzávěry 

Poţární uzávěry tvoří dílčí část nenosných svislých konstrukcí. V případě skleněných 

konstrukcí se jedná o prvky slouţící k zasklení okenních a dveřních otvorů. Na poţární 

uzávěry jsou kladeny vysoké nároky vzniklé kombinací jednotlivých poţadavků.  
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Největším problémem, objevujícím se zejména v poslední době se stavbami 

rozsáhlých multifunkčních objektů, je kumulace více poţadavků kladených na jeden výrobek. 

Nezřídka se stává, ţe jednotlivé profese kladou postupně na uzávěry otvorů poţadavky jako 

poţární odolnost, tepelná izolace, vzduchová neprůzvučnost, panikové kování, vybavením 

zařízení pro kontrolovaný přístup najednou. Často je technicky nemoţné zajistit koordinaci 

všech vyţadovaných součástí a vlastností za podmínky dodrţení poţární odolnosti 

konstrukce. 

Požární dveře: 

Technické podmínky poţárních dveří stanovuje vyhláška ministerstva vnitra č. 

202/1999 Sb. Dveře jako poţární uzávěr mohou plnit následující funkce a musí být označeny 

příslušnou značkou: 

a) EI – poţární dveře bránicí šíření poţáru s izolační funkcí 

b) EW – poţární dveře bez poţadavku na izolaci 

c) SC – kouřotěsné dveře s příslušenstvím a funkčním vybavením, které brání 

průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích 

d) EI-SC – poţární dveře bránicí šíření poţáru s izolační funkcí a bránící průniku 

kouře a zplodin hoření. 

e) EW-SC – poţární dveře bez poţadavku na izolaci a bránící průniku kouře a 

zplodin hoření otvory v poţárně dělících konstrukcích. 

Dále v případě pouţití skleněné výplně musí být označeny číselnou hodnotou 

dosaţené poţární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm a to v ploše skla dle 

vyhlášky č. 202/1999 Sb. Jako příklad je níţe uvedeno značení poţárních dveří omezujících 

šíření poţáru s kouřotěsnou vlastností a technickým vybavením pro samouzavírací funkci 

s odolnosti 30 minut zhotovených z konstrukce typu DP1. 

 

Obrázek 18: Označení požárně odolných dveří 
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5.1.3 Zhodnocení 

Svislé uloţení skla je velmi častým druhem zasklívání poţárně dělících konstrukcí. 

Tyto konstrukce musí splňovat veškerá kriteria na ně kladená, kdyţ uváţíme, o jakou 

konstrukci se jedná, není vţdy jednoduché navrhnout vhodné řešení dané situace. Nelze určit 

typově ideální způsob zasklení, který bude vhodný pro všechny svislé konstrukce. Kaţdý 

výrobce tvrdí, ţe jeho nabízený výrobek je nejlepší a můţe mít pravdu, ale v jakém případě? 

Vhodnost pouţití daného typu zasklení záleţí na mnoha faktorech. Zde uvedu zásadní faktory 

ovlivňující výběr zasklívacího prvku: 

a) Poţadovaná kritéria (poţární odolnosti, bezpečnosti, akustiky, tepelné izolace atd.) 

b) Vlivy působící na zasklený prvek. 

c) Estetické poţadavky. 

Velikost jedné tabule skla:  

Obecně je poţadováno dělení na co nejmenší počet dílčích tabulí, coţ v případě skel 

s poţární odolností není vţdy dosaţitelné. S přihlédnutím k jednotlivým druhům skla s PO a 

jejich způsobům výroby je velikost jedné tabule limitována výrobními moţnostmi – například 

velikostí kalicích pecí pro skla s gelovou výplní, případně defekty ve skle jako jsou například 

bubliny v případě skla vrstveného.  

Na trhu jsou dostupná skla s velikostí jedné tabule s ověřenou poţární odolností aţ do 

rozměrů nad 2 x 3 metry, avšak jejich aplikaci je potřeba si velmi dobře zváţit z hlediska 

moţnosti výměny a manipulace. Pro větší rozměry jsou výhodnější skla vyráběná jako gelová 

s kalenými tabulemi, která při poţáru na neohřívané straně nepraskají, ale po celou dobu 

odolnosti zůstávají neporušená. Při jejich prasknutí dochází k porušení celistvosti.  

Náchylnost skel k defektům a vadám: 

Pro jednotlivé aplikace skel z hlediska jejich pouţití – v interiéru, exteriéru, okolní 

teplotě je potřeba volit odpovídající sklo pro poţárně odolnou konstrukci, protoţe specifické 

druhy jsou choulostivé na okolní vlivy a ve struktuře skla vznikají vady, které vedou 

k reklamacím. Protipoţární skla jsou náchylná na mráz, UV záření a na vlhkost – díky pouţití 

silikátu v poţárně aktivní hmotě. Při vystavení těchto skel uvedeným zatíţením dochází ke 

vzniku bublin, případě zabarvení. 
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Citlivost na UV záření a vlhkost je dána pouţitím silikátu v konstrukci skla, který je 

hygroskopický a při působení UV záření dochází k viditelným změnám. Problémem jsou 

zejména jiţní fasádní stěny, kde je působení UV záření trvalé. Přes pouţití UV ochran 

dochází k vadám na skle.  

 

5.2 Vodorovné a šikmé uložení skla  

Jedná se o prosklené vodorovné nebo šikmé dělící prvky stavebních konstrukcí, které mohou 

přenášet zatíţení. Pouţití zasklívacích prvků pro tyto konstrukce se volí zejména pro přenos 

světla přes stavební konstrukce. Tato konstrukce musí vyhovovat všem poţadavkům a to při 

pouţití zasklívacích prvků není vţdy jednoduché. Samozřejmostí je splnění poţadavků 

bezpečnosti, průsvitnosti, akustiky a poţární odolnosti. Pro pouţití vodorovného zasklení 

můţeme pouţít různé druhy konstrukcí. Poţadavky kladené na konstrukci se liší v závislosti 

na druhu a pouţití konstrukce. V případě stropů musíme uvaţovat se zatíţením působícím na 

prosklenou konstrukci a to stálým a nahodilým. Konstrukce slouţící jako střešní prvky jsou 

zase zatěţovány povětrnostními vlivy jako je sníh, vítr a slunce č. 19.  

Při vodorovném uloţení je u prosklení mnohem znatelnější zatíţení vlastní tíhou 

v kombinaci s namáháním teplem. Stejně jako u svislých konstrukcí je pro vodorovné uloţení 

vhodnější pouţívat kalená skla, protoţe jsou vhodnější jednak staticky a jednak zůstávají 

neporušená aţ do konce celistvosti oproti vrstveným sklům, která praskají v celém průřezu a 

dochází k jejich odpadávání směrem do poţáru. Díky tomu je poţární odolnost dosaţena 

předimenzováním tloušťky a ceny konstrukce.   
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Obrázek 19: Ukázka profilované skleněné střešní konstrukce (M. Netopilová) 

5.3 Speciální aplikace - kombinace vlastností  

U kumulovaných poţadavků na vlastnosti prosklení, jako jsou například poţární 

odolnost, velikost prosklení a neprůzvučnost, případně další vlastnosti, je zajištění ostatních 

vlastností řešeno přiloţením dalšího skla například do izolační jednotky. Důvodem je to, ţe 

poţární skla nejsou testována na všechny výše jmenované vlastnosti a u ostatních skel pro 

jednotlivé dílčí vlastnosti chybí poţární odolnost. Je moţné i spojování skel do monolitických 

tabulí, ale zvyšuje se riziko vzniku vad při lepení jiţ tak drahých výrobků. Výroba dvojskel je 

reverzibilní a technicky zvládnutý proces, který neohroţuje ani jedno z pouţitých skel.  
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6 Malorozměrová zkouška 

Při zpracování mé diplomové práce jsem se snaţil navrhnout vlastní poţárně odolnou 

prosklenou konstrukci, která by byla schopna nahradit konstrukci sloţenou z drahého 

protipoţárního skla. Pro omezené moţnosti jsem hledal vyţití jiţ známých druhů zasklení, 

které by se daly po jednoduché úpravě pouţít jako poţární stěna. Dnes jiţ známe moţnosti 

zvyšování poţární odolnosti prosklených konstrukcí pomocí vnějšího ochlazování vodou. 

Voda jako chladící medium má vynikající vlastnosti a je lehce dostupná. Tento způsob 

zvýšení poţární odolnosti jsem také vyuţil. Pouţil jsem izolační dvojsklo a pomocí menší 

úpravy z něj vyrobil sklo odolné působení poţáru. Takto upravené sklo jsem podrobil zkoušce 

ve školní laboratoři. Cílem této zkoušky není určit zda by konstrukce, ve které byl pouţit 

tento typ zasklení, vyhovovala kritériím pro poţárně odolné konstrukce, ale zda dojde 

k navýšení parametrů poţární odolnosti oproti běţnému izolačnímu sklu a v jaké míře. Na 

zkoušení jsem pouţil 5 vzorků izolačního dvojskla od společnosti AGC Flat Glass Czech. 

Vzorky byly umístěny na zkušebním zařízení jak je vidět na obrázku č.20. Zkouška začala při 

teplotě 23°C a na vzorky bylo působeno radiačním tepelným zdrojem s tepelným tokem o 

výkonu 110 kW viz kapitola č. 6.1. Měřil se čas, teplota na exponované straně, teplota na 

neexponované straně, teplota chladícího média na výtoku ze zařízení, tepelný tok procházející 

přes sklo a teplota na výstupu ze zářiče.  

 

Obrázek 20: Pohled na zkušební zařízení 
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6.1 Technické informace o zkušebním zařízení 

a) Sálavý panel 

Byl pouţit sálavý panel OMEGALUX jeho umístění při zkoušce je vidět na obr. č. 

21 o výkonu 65 W / in
2 

v přepočtu na působící plochu činil tepelný tok 110 kW. 

Tento tepelný zářič byl regulován pomocí laboratorního regulátoru teploty 

MIKROTHERM 825. 

 

Obrázek 21: Tepelný zářič OMEGALUX v. č. OH081060 - T 

b) Senzor tepelného toku, který byl umístěn na druhé straně od zářiče a ve 

vzdálenosti 1 m od skla obr. č. 22. Vzdálenost 1 m slouţila pro zjištění kritéria 

radiace. 

 

Obrázek 22: THERMAL SENSOR  - HUKSEFLUX 50 kW v. č. 1062 

 

 

Senzor tepelného toku 
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c) Sonda pro digitální záznam hodnot naměřených z termočlánků obr. č. 23. 

Pomocí sondy (obr. 23) se zaznamenávaly hodnoty ze čtyř termočlánků a snímače 

tepelného toku umístěných:  

1. Na exponované straně ve vzdálenosti 7 mm od skla obr. č. 23 

2. Na neexponované straně v kontaktu se sklem obr. č. 23 

3. Na výtoku ochlazovacího media ze zařízení 

4. Na výstupu ze sálavého panelu  

5. 1 m od stěny skla na neexponované straně obr. č. 21 

 

Obrázek 23: Digitální sonda ALMENO 2890 – 9 AHLBORN v. č. H08090315 

 

Obrázek 24: Umístění termočlánků 
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6.2 Zkušební vzorek 

Pro následující zkoušku jsem pouţíval vzorky od společnosti AGC Olomouc. Jde o 

izolační dvojsklo STOPRAY VISION – 50. Sklo s měkkým povlakem se třemi vrstvami 

stříbra. Vzduchová mezera je vyplněna 94% argonem. Pouţívá se jako fasádní izolační sklo 

s vysokou úrovní tepelné izolace. Výrobce uvádí nulovou poţární odolnost.  

Rozměry: 

Délka: 350 mm 

Výška 250 mm 

Tloušťka:   

- celková 20 mm 

- vnější sklo 6 mm 

- vnitřní sklo 4 mm 

 

                                                                                Obrázek 25: Připojení ochlazování 

Do rámu byly vyvrtány dva otvory, pomocí kterých bylo přiváděno chladící medium 

(voda). Otvorem ve spodní části byla voda přiváděna a otvorem v části horní odváděna, jak je 

vidět na obr. č. 25. 

6.3 Průběh zkoušky 

Pro všechny provedené zkoušky byly následující podmínky v laboratoři: 

Teplota: 23 °C  

Vlhkost vzduchu: 26,3 % 

Tlak: 1003 hPa 

Vzorky byly pozvolna tepelně namáhány pomocí sálavého panelu. V laboratoři nebylo 

moţné přesně napodobit normovou teplotní křivku. Průběh teplot při zkoušce a odchylku od 

normové křivky vidíme na grafu č. 2.  
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Graf 2: Tepelné namáhání v průběhu zkoušky 

Vzorek č. 1 

- Byl podroben tepelnému namáhání ze sálavého panelu ve vzdálenosti 22 cm. 

Vzorek z izolačního skla byl exponován ze strany skla o menší tloušťce. 

- Průtok ochlazovacího media byl 2,6 l/ min 

- V průběhu měření byl vzorek pozorován a nedošlo k ţádné změně. 

- Průběh zaznamenaných hodnot je vidět na grafu č. 3 

      

Graf 3: Průběh teplot vzorek č. 1 
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Závěr měření č. 1: 

Při zkoušce vzorku č. 1 nebyly překročeny hodnoty pro kritéria celistvosti, izolace a 

radiace po dobu 55 minut. V této době byla teplota na výstupu ze sálavého panelu 951 °C, coţ 

byla maximální hodnota, kterou jsme byli schopni v laboratoři vytvořit. Od 25. minuty byl jiţ 

průběh zkoušky v podstatě neměnný a v 55. minutě byla zkouška ukončena. 

Vzorek č. 2 

- Byl podroben tepelnému namáhání ve vzdálenosti 6 cm od sálavého panelu. 

Působením tepla byla vystavena strana vzorku s menší tloušťkou skla. 

- V 17. minutě došlo k prasknutí skla vzorku z exponované strany.  

- Průběh teplot nebyl zaznamenán z důvodu absence spuštění záznamového zařízení. 

V momentu prasknutí skla byla teplota na výstupu ze sálavého panelu 910 °C.  

Vzorek č. 3 

U vzorku č. 3 došlo k prasknutí skla ještě před započetím měření z důvodu vnitřního 

tlaku způsobeného příliš velkým průtokem chladícího media. 

  Vzorek č. 4 

- Byl podroben teplenému namáhání ve vzdálenosti 6 cm od sálavého panelu. 

- Působením tepla byla vystavena strana vzorku s menší tloušťkou skla. Průběh 

teplot je zobrazen na grafu č. 4 

- Průtok chladícího media 2,6 l / min. 

- V čase 10 min a 42 s došlo k prasknutí vzorku. Před tímto časem nebyly 

zpozorovány ţádné změny. 
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Graf 4: Průběh teplot vzorek č. 4 

 Závěr měření č. 4: 

Po přiblíţení sálavého panelu na vzdálenost 6 cm od skla došlo k dvojnásobnému 

navýšení teploty asi 460°C působící od sálavého panelu. V čase prasknutí skla byly 

zpozorovány praskliny šířící se od středu zkušebního vzorku, které směřovaly k jeho okrajům, 

jak je patrno na obrázku č. 26. Na grafu č. 4 je vidět, ţe došlo ke zvýšení odolnosti vůči 

tepelnému působení oproti obyčejnému izolačnímu sklu.  

 

Obrázek 26: Prasknutí vzorku č. 4 
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Vzorek č. 5 

- Byl podroben tepelnému namáhání ve vzdálenosti 6 cm od sálavého panelu. 

Vzorek byl exponován ze strany skla o větší tloušťce skla. 

- Průtok chladícího media 2,6 l / min. 

 

Graf 5: Průběh teplot vzorek č. 5 

Závěr měření č. 5: 

Působením tepelného toku na stranu zkušebního vzorku z větší tloušťkou skla došlo 

k prasknutí skla dříve neţ při měření č. 4. Tímto jevem se potvrdilo, ţe sklo o větší tloušťce se 

hůře vyrovnává s tepelným šokem neţ sklo o tloušťce menší. 
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Závěr zkoušky: 

První vzorek byl zatěţován z větší vzdálenosti, neţ tomu bylo u následujících vzorků. 

Tento vzorek nebyl zcela jistě vystaven takovým teplotám, které by odpovídaly normové 

teplotní křivce z důvodu jistého ochlazení způsobeného vzdáleností od sálavého panelu. Další 

měřené vzorky jiţ prokázaly určitou poţární odolnost, která převyšovala odolnost obyčejného 

izolačního dvojskla, vůči působenému tepelnému toku coţ povaţuji za přínos v oblasti této 

problematiky. K dosaţení lepších parametrů poţární odolnosti by bylo jistě dosaţeno za 

pouţití skel, která jsou uvedena v tabulce č. 1. Další vlivy, které by ovlivnily poţární 

odolnost, jsou průtok chladícího media, vnitřní vzdálenost skel, tloušťka skel a velikost 

plochy izolačního skla. Montáţ konstrukce s izolačním vnitřně chlazeným sklem je 

jednoduchá a hlavně cena této konstrukce je pětinásobně niţší neţ při pouţití konstrukcí 

skládajících se z protipoţárního skla.   
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7 Závěr 

Cílem práce byla determinace druhů skel vhodných pro poţárně odolné konstrukce a 

prvky. Zvolení vhodného skla záleţí na parametrech, které jsem popsal v části č. 5 této práce. 

Zde jsem uvedl, proč nelze vyuţít známých multikriteriálních metod výběru. Kaţdá prosklená 

protipoţární konstrukce má odlišné vlastnosti a chování v návaznosti na způsob pouţití dané 

konstrukce. Na prosklenou konstrukci jsou kladeny nejen poţadavky poţární ochrany, ale i 

poţadavky spojené s běţným uţíváním konstrukce, a to ve značné míře konstrukci negativně 

ovlivňuje. Většinou dochází ke kombinacím různých typů skel v jedné konstrukci, coţ se 

projeví na konečné ceně stavby. Proto doporučuji při výběru prosklené konstrukce vţdy druh 

pouţitého skla konzultovat s odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.  

Dále jsem v práci popsal problémy, se kterými se potýkají zpracovatelé zakázek a to s 

nereálnými návrhy, které jsou limitovány výrobou popř. provedením adekvátní zkoušky, 

splňující podmínky českých státních a evropských norem. Jedná se převáţně o nesplnitelné 

poţadavky kladené na konstrukci co se týče rozměru tabule skla. Řešení tohoto problému 

spočívá v rozdělení plochy skla na menší díly. Toto řešení není vţdy vhodné z estetického 

hlediska, a proto by měli architekti při návrhu prosklené konstrukce více spolupracovat s výše 

uvedenými odborníky. 

Protipoţární konstrukce se posuzuje jako celek, coţ znamená, ţe při zkoušce se testuje 

sklo uloţené do rámu, ve kterém bude v konečné fázi osazeno. Takovýto rám musí splňovat 

kritéria, která jsem uvedl ve 3. části společně s nejčastěji vyuţívanými skly pro prosklené 

protipoţární konstrukce. Doporučuji pouţívat skla s gelovou vloţkou, pokovená skla, skla 

s meziskelní folií a drátoskla. Tato skla jsou ale velice nákladná a proto jsem hledal moţnost 

alternativního protipoţárního řešení. Jako vlastní návrh jsem pouţil izolační dvojsklo vnitřně 

chlazené vodou. Průběh zkoušky byl popsán v poslední části této práce. Toto tepelně 

namáhané sklo odolávalo působení tepla a dosáhlo překvapivých hodnot. Tuto alternativu 

bych ohodnotil jako kladnou, jelikoţ se jedná o sklo s vlastnostmi izolačními a po detekci 

poţáru kdy dojde k napuštění skla chladícím mediem i s vlastnostmi zabraňujícími šíření 

poţáru. Aplikace tohoto skla ve spojení s vhodnou konstrukcí rámu by si našla vyuţití např. 

jako protipoţární stěna. 
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