
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

  

  

 

 

 

Bezpečnostní aspekty prosklených konstrukcí 

stavebních objektů 

 

  

  

 

  

    

Student: Radim Bednář 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.  

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18.4.2014 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení:  

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval 

samostatně.“  

V Ostravě dne 18.4.2014       

         Radim Bednář  

 



 

 

P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že  

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním  

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu  

na výsledek obhajoby 1);  

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě  

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB 

– TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou/bakalářskou 

práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou  

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným 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);  

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce  

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným 

účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke 

komerčním účelům;  

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový  

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. 

Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

Jméno, příjmení:  Radim Bednář 

Adresa:  Paskovská 25, Ostrava – Hrabová      

Dne: 18.4. 2014        Podpis:………………………  
............................................................................................................................................................ 
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních  

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků  
oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis  

vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 
konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě  

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo  

rozmnoženiny.  
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého  

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo  

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst.  
3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u  

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy  
nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti  

s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle  
okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 

školního díla podle odstavce 1.  



 

 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce je návrh nové úpravy stanovení bezpečných rozměrů prosklení 

v požárně odolných stavebních konstrukcích. Úvodem je uveden přehled vlastností skla, 

v návaznosti na jeho bezpečnostní požadavky. V první části je uveden výčet právních 

předpisů, jak evropských, tak českých, vztahujicích se pro prosklené konstrukce. Dále se 

uvádí rozdělení skel na vrstvená, kalená a skla s drátěnou vložkou s ohledem na konkrétní 

požadovanou bezpečnost. Ve druhé části jsou uvedeny vybrané vlastnosti prosklených 

konstrukcí a možnosti stanovení těchto vlastností, které jsou vysoce specifickými a ne tak 

běžnými, jakou je nosnost proskelných konstrukcí, případně vzduchová neprůzvučnost. 

Následně je uvedeno posouzení vlivu druhu a způsobu zasklení na požární odolnost 

stavební konstrukce s ohledem na zkoušené rozměry v porovnání vrstvených a gelových 

skel. 

Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní skla, požární odolnost, vlastnosti prosklených 

konstrukcí 

Abstract  

The aim of this bachelor's thesis is to design new regulations the determination of safe 

dimensions glazing in fire-resistant building structures. First, it provides an overview of the 

properties of glass, in relation to its safety requirements. The first part is a list of 

legislation, both European and Czech relating to glass construction. Furthermore, a 

breakdown of the laminated glass, tempered glass and wired with regard to the specific 

safety requirements. The second part presents the selected features glass structures and the 

possibility of setting these properties, which are highly specific and not so common, such 

as capacity glazed structures or acoustic insulation. Further in the impact assessment of the 

type and method of glazing on the fire resistance of building elements with regard to the 

dimensions of the test compared to laminated glass and gel.  

Keywords: security, safety glass, fire resistance properties of glass structures  
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ÚVOD 

V moderní době sklo patří mezi stálé prvky v architektuře. Je čím dál víc užíváno 

ve stavebnictví pro různé typy konstrukcí a také různé druhy použití. Zpracování skla        

je různorodé a je tak možné vyhovět požadavkům architektů, projektantů a investorů. 

Přitom je sklo schopno splňovat a kombinovat různé druhy požadavků při zachování 

původního návrhu architekta. Důvod k aplikaci prosklených konstrukcí je jednoznačně 

schopnost konstrukce propouštět světelné záření. Sklo je touto schopností jedinečné            

a svým způsobem nenahraditelné. Křehkost skla je ovšem jeho negativní vlastností,      

která do značné míry ovlivňuje jeho použití. 

Požadavky na prosklené konstrukce jsou různorodé, a to zejména požadavky         

na bezpečnost prosklených konstrukcí. K zajištění bezpečnosti prosklených konstrukcí     

se užívá různorodých metod, odlišné pro konkrétní požadované bezpečnosti. S rostoucí 

poptávkou na prosklené konstrukce rostou úměrně i požadavky na bezpečnost těchto 

prosklených konstrukcí. 

Téma bakalářské práce jsem si vybral v rámci vlastního zájmu o danou 

problematiku v návaznosti na pracovní funkci zastávanou ve firmě, nabízející protipožární 

a bezpečnostní skla.  

Cílem práce bylo navrhnout nové úpravy stanovení bezpečných rozměrů prosklení 

v požárně odolných stavebních konstrukcích. V bakalářské práci se zaměřím na možnosti 

stanovení konkrétních vlastností vytipovaných skel a výsledky již provedených zkoušek. 

Dalším bodem praktické části je posouzení vlivu druhu a způsobu zasklení na požární 

odolnost stavební konstrukce. 
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1 OBECNÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ SKLA 

Sklo jako stavební materiál má mnoho vlastností. Obecně lze říci, že sklo je 

amorfní, zpravidla anorganická látka. Sklo v kapalném stavu má strukturu neuspořádanou. 

Pohyb atomů je neustálý. Částice po ochlazení zůstanou z části v neuspořádaném,        

nebo z části uspořádaném stavu. Tímto se docílí pevnosti a pružnosti skla.  

Sklo může mít díky použití různých materiálů a postupů výroby odlišné vlastnosti. 

Určité základní vlastnosti však sklu zůstávají a jsou pro ně společné. Těmito vlastnostmi 

jsou zejména trvanlivost, nevodivost, recyklovatelnost, odolnost vůči opotřebení, vysoká 

pevnost v tlaku, malá tepelná vodivost, dobrá chemická odolnost, odolnost proti 

prosakování vody. [28] 

1.1 Obecné vlastnosti skla 

Základní veličinou je hustota. 1 mm tloušťky plochého skla má hmotnost 2,5 

kg/m
2
, což znamená hustotu skla 2,5. Sklo má také velmi vysokou pevnost v tlaku. 

Konkrétní hodnoty jsou 1000 N/mm
2 

 nebo jinak 1000 MPa. Pevnost v tahu je pro tepelně 

neupravené float sklo 40 N/mm
2
(MPa). U tvrzeného skla je tato pevnost 120 – 200 

N/mm
2
(MPa). Sklo při silnějším ohýbání praská, avšak při nižší síle ohýbání je dokonale 

pružný materiál. V případě ohýbání nedochází k deformacím trvalého rázu. K pružnosti    

se vztahují Youngův modul pružnosti a Poissonův koeficient (koeficient zúžení). Youngův 

modul pružnosti vyjadřuje potřebnou teoretickou sílu pro prodloužení vzorku skla,       

které by se rovnalo jeho počáteční délce. V případě mechanického namáhání skla dochází 

k zúžení průřezu. „Poissonův koeficient je poměr mezi zúžením kolmým k ose namáhání   

a deformací ve směru namáhání.“ [23] Hodnotu pro skla užívaná ve stavebnictví je 0,2. 

Tepelná vodivost skla je 1,0 W m
-1

 K
-1

. [23] 

1.2 Relativní propustnost světla 

Jednou z nejvýznamnějších vlastností je relativní propustnost světla ve viditelné 

části spektra. Na sklo může dopadat sluneční záření. Toto záření se dělí na tři části             

a to jedna část slunečního záření se odráží, v případě druhé části dojde k absorpci 

v tloušťce skla a třetí část prostoupí sklem (respektive je sluneční záření propuštěno). 
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Faktor propustnosti skleněné tabule se vyjadřuje jako  poměr výše uvedených třech 

faktorů. Při zakreslení těchto tří poměrů v rámci elektromagnetického spektra vznikne 

spektrální křivka zasklení. V každém konkrétním případě závisí tyto poměry na faktorech, 

jako jsou tloušťka skla, zbarvení skla a u skel s povlakem i na druhu povlaku. U faktorů 

propustnosti a odrazu světla skla jsou definovány jako poměry mezi propuštěnými             

a odráženými světelnými toky a dopadajícími světelnými toky. Tyto faktory                       

se vypočítávají dle normy ČSN EN 410 a jsou nominálními hodnotami, u nichž může dojít 

postupem výroby k drobným odchylkám. [34] 
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2 RELEVANTÍ BEZPEČNOSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

TECHNIKÉ NORMY A POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ 

CHARAKTERISTIKY PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ 

Každá stavba, respektive i výrobky užité ve stavebnictví podléhají právním 

předpisům. V evropských státech jsou v rámci Evropské unie určité požadavky                   

a také každý jednotlivý stát má své vlastní požadavky na stavby.  

2.1 Nařízení evropského parlamentu a rady č 305/2011 

Hlavním dokumentem pro Evropskou unii z pohledu stavebních výrobků               

je Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č 305/2011 ze dne 9. března 2011. 

Základem tohoto dokumentu je stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění 

stavebních výrobků na trh. Požadavkem je navrhování a provádění staveb a to v zájmu 

bezpečnosti osob, zvířat nebo majetku. Na požadavky kladené na stavební výrobky mají 

přímý vliv předpisy jednotlivých členských států. [24] 

Základními požadavky na stavby dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 

č 305/2011 jsou: 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

b) Požární bezpečnost 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

d) Bezpečnost a přístupnost při užívání 

e) Ochrana proti hluku 

f) Úspora energie a tepla 

g) Udržitelné využívání přírodních zdrojů [24] 

2.2 Zákon 22/1997 Sb.  

Zákon 22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů je základním dokumentem 

v České republice, definujícím základní požadavky na výrobky s ohledem na bezpečnost, 

který dále upravuje: 
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a) Požadavky na technické výrobky, způsob stanovení technických požadavků,           

a to s ohledem na výrobky, které by mohly značně ohrozit zdraví a bezpečnost 

osob, popřípadě majetek a životní prostředí. 

b) Práva a povinnosti osob, uvádějící na trh výrobky (výroba, distribuce atd.),        

které by mohly značně ohrozit zdraví a bezpečnost osob, popřípadě majetek a 

životní prostředí. 

c) Práva a povinnosti osob pro tvorbu a uplatňování českých technických norem,       

ale také vzhledem ke státnímu zkušebnictví a zajištění informačních povinností 

vzhledem k těmto normám a technickým předpisům, které vycházejí 

z mezinárodních smluv a práva Evropských společenství. [25] 

Další požadavky na bezpečnostní charakteristiky zasklení jsou stanovovány 

výrobkovými normami a zkušebními předpisy.  

2.3 Požadavky na bezpečnostní charakteristiky prosklených stavebních 

konstrukcí 

Existuje řada na sobě nezávislých a prolínajících se požadavků na zasklení 

konstrukcí, zejména pak bezpečnost prosklených konstrukcí. Základní požadovaná 

bezpečnost je proti pořezání ostrými střepy – ČSN EN 12600, která stanovuje charakter 

lomu skla a odolnost vůči nárazu. K zajištění dané odolnosti se využívá u prosklených 

konstrukcí dvou způsobů. Prvním způsobem je užití vrstveného skla a druhým je použití 

skla tepelně tvrzeného. [26] 
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3 DRUHY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL, JEJICH VLASTNOSTI, 

TŘÍDĚNÍ A POUŽITÍ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH 

Jeden ze základních prvků, ke kterým se přihlíží u prosklených konstrukcí,             

je bezpečnost. Výsledné vlastnosti výrobku obsahující prosklení, musí zajišťovat             

jak transparentnost, tak ostatní požadavky kladené na výrobek v oprávněném zájmu 

sledované v rámci prokazování shody výrobku, jako jsou například tepelná ochrana budov, 

ochrana před hlukem, zajištění hygienického minima osvětlení, ale také bezpečnost         

při použití. [26] 

Bezpečnost při použití je obsáhlý pojem, který v dnešní době nabízených druhů 

skla a požadavků na něj kladených, představuje souhrn vlastností s návazností na zkušební 

metodiky a klasifikace do tříd podle jednotlivých stupňů bezpečnosti. U bezpečnostních 

skel se také používají termíny pasivní a aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost                  

u prosklených konstrukcí znamená ochrana vůči prohození konstrukcí a ochrana člověka. 

Kdežto aktivní bezpečnost skla zajišťuje odolnost proti proražení a ochranu majetku a osob 

proti vloupání. [35] 

S ohledem na bezpečnost se bezpečnostní skla dělí do dvou základních kategorií: 

a) Vrstvená bezpečnostní skla 

b) Tepelně tvrzená bezpečnostní skla [26] 

V následujícím textu bude uveden výběr nejčastěji používaných vlastností 

s ohledem na normativní požadavky.   

3.1 Vrstvené sklo 

Výrobky označované jako vrstvené sklo jsou vyrobeny minimálně ze dvou 

skleněných tabulí spojených k sobě po celém svém povrchu jednou či více mezivrstvami. 

K výrobě se používá čiré sklo, barvené sklo nebo reflexní sklo float, dále sklo tažené, 

vzorované, leštěné a sklo s drátěnou vložkou. [26] 

Jako mezivrstva se v případě bezpečnostních skel používá PVA fólie (polyvinyl 

alkohol), nebo PVB fólie (polyvinyl butyral). Nejčastější, nejrozšířenější a nejvíce 

využívaná je fólie PVB. Alternativa k fólii PVB je fólie EVA (Etylen vinyl acetát). Rozdíl 
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EVA fólie a fólie PVB je v pohodlnějším zpracování než u PVB. Velikou výhodou            

je lepení již od 80°C. [26] Tyto fólie mohou být transparentní, barvené nebo mléčné                

a vyznačují se vysokou pevností, adhezí a elasticitou. [29]. Systém značení těchto fólií       

je ve formátu dvou (nebo i více) čísel, která označují tloušťku jednotlivých skleněných 

tabulí v milimetrech. Za tímto uvedeným číslem se uvádí tečka a další číslo,                  

které poukazuje na počet použitých fólií. Fólie PVB má tloušťku 0,38 mm. Příklad tohoto 

značení: 66,2 znamená dva kusy tabule float 6 mm spojeny dvěma kusy fólie o tloušťce 

0,38 mm. Výsledná tloušťka tohoto vrstveného skla je tedy 12,76 mm. [26]  

Takto vyrobené bezpečnostní sklo poskytuje ochranu osob před poraněním, 

v případě rozbití skla, ochranu před krádeží, násilným vniknutím. Také snižuje oslnění, 

odráží teplo, částečně tlumí hluk a redukuje prostup UV záření. V případě rozbití 

vrstveného skla mezivrstva zajišťuje, že rozbité sklo zůstane celistvé (přinejmenším          

po určitý čas nebo do určité stanovené úrovně zátěže) a brání vzniku ostrých střepů,           

o které je možné se pořezat. [29] 

Pro výrobu vrstvených skel se užívá různorodých výrobků, odlišných právě                

pro požadovanou odolnost. Nejčastěji se užívají základní výrobky                                             

ze sodnovápentokřemičitého skla, tj sklo plavené neboli float. Dále se používají zvláštní 

základní výrobky, jako jsou borosilikátová (borokřemičitá skla) nebo sklokeramika. 

Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, chemicky zpevněné 

sodnovápenatokřemičité sklo, tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo, výrobky 

z křemičitého skla s alkalickými zeminami, prohřívané tepelně tvrzené 

sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo nebo tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní 

sklo s alkalickými zeminami. [9] Tvrzených skel se používá při výrobě vrstveného skla 

zejména pro zajištění větší pevnosti vrstveného skla a také pro zmenšení tloušťky,            

při zachování požadovaných vlastností vrstveného skla. Využívá se také                        

např. u prosklených galerií a to z hlediska průhybu vrstveného skla. Vrstvené sklo 

z klasických tabulí float je měkké a mohlo by docházet k prohnutí skla v rámu u větších 

formátů. 

Dle normy ČSN EN 14449 se vrstvená skla dle charakteristiky dělí: 
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3.1.1 Bezpečnost při použití – Odolnost proti střelám 

Vrstvením - spojením většího počtu skleněných tabulí a několika vrstev fólií dojde 

k tomu, že výsledné vrstvené sklo (tzv. sendvič) poskytuje ochranu osobám tím, že zabrání 

průniku projektilu pro odpovídající kategorii typu zbraní. 

Těmito druhy skel se zabývá norma ČSN EN 1063, která specifikuje požadavky        

na provedení a zkušební metodu pro klasifikaci skla odolného proti střelám (dle počtu 

vrstev skla) a také u kombinací sklo/plast. Norma se vztahuje na útočnou střelbu z krátké 

zbraně, dále na střelbu z dlouhé kulové zbraně a brokové zbraně. Tabulka 1 ukazuje 

rozdělení skel odolných proti průstřelu do jednotlivých tříd a zkušební podmínky              

pro jednotlivé třídy odolnosti. Tabulka 2 zobrazuje klasifikace jednotlivých tříd odolnosti           

a zkušební podmínky pro zkoušení odolnosti zasklení proti střelám z brokové zbraně.  

Také se zabývá zasklením ve stavebnictví pro vnitřní i vnější použití. [11] 

Tabulka 1 - Klasifikace a zkušební podmínky pro zkoušení odolnosti zasklení 

proti střelám krátké a dlouhé kulové zbraně [11] 
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Ráže 

 

 

Typ 

H
m

o
tn

o
st

 [
g
] 

Zkušební podmínky 
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BR 1 Puška 0,22 LR L/RN 2,6 

± 0,1 

10,00 

± 0,5 

360 

± 10 

3 120 

± 10 

BR 2 Pistole 9 mm 

Luger 

FJ/RN

/SC 

8,0 

± 0,1 

5,00 

± 0,5 

400 

± 10 

3 120 

± 10 

BR 3 Revolver 0,357 

Magnum 

FJ/CB

/SC 

10,2 

± 0,1 

5,00 

± 0,5 

430 

± 10 

3 120 

± 10 

BR 4 Revolver 0,44 

Rem. 

Magnum 

FJ/FN

/SC 

15,6 

± 0,1 

5,00 

± 0,5 

440 

± 10 

3 120 

± 10 

BR 5 Puška 5,56x45* FJ/PB

/SCP1 

4,0 

± 0,1 

10,00 

± 0,5 

950 

± 10 

3 120 

± 10 
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BR 6 Puška 7,62x51 FJ/PB

/SC 

9,5 

± 0,1 

10,00 

± 0,5 

830 

± 10 

3 120 

± 10 

BR 7 Puška 7,62x51*

* 

FJ/PB

/HC1 

9,8 

± 0,1 

10,00 

± 0,5 

820 

± 10 

3 120 

± 10 

1)Celoplášť ocelový (pokovený), 2) Celoplášť ze slitiny mědi, *Délka vrtání 178 mm ± 10 

mm, **Délka vrtání 254 mm ± 10 mm, L – olovo, CB – kuželová střela, FJ – celoplášťová 

střela, FN – plochá přední část, HC1 – tvrdé ocelové jádro, hmotnost 3,7 g ± 0,1 g, tvrdost 

větší než 63 HRC, PB – špičatá střela, RN – ogivál, SC – měkké jádro (olovo), SCP1 – 

měkké jádro (olovo) a ocelový penetrátor (typ SS109)  

Tabulka 2 - Klasifikace a zkušební podmínky pro zkoušení odolnosti zasklení 

proti střelám brokové zbraně (SG) [11] 

 

Třída 

 

Typ zbraně 
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H
m

o
tn

o
st

 

[g
] 

Zkušební podmínky 

Z
k
u
še

b
n
í 

v
zd

ál
en

o
st

 

[m
] 

R
y
ch

lo
st

 

st
ře

ly
 [

m
/s

] 

P
o
če

t 

zá
sa

h
ů

 

V
zd

ál
en

o
st

 

zá
sa

h
ů
 

[m
m

] 

 

SG 1 

 

Brokovnice 

 

12/70 

Plné 

olověné 

broky 1) 

31,0 

± 0,5 

10,00 

± 0,5 

420 

± 20 

1 - 

 

SG 2 

 

Brokovnice 

 

12/70 

Plné 

olověné 

broky 1) 

31,0 

± 0,5 

10,00 

± 0,5 

420 

± 20 

3 125 

± 10 

1) Brenneke 

Základní požadavky a zkušební metoda skel odolných proti průstřelu  

a) Požadavky na chování vzorku 

Skla odolná proti průstřelu třídy BR1….BR7 jsou seřazeny dle úrovně poskytované 

ochrany s tím, že zasklení splňuje požadavky své třídy bezpečnosti, včetně požadavků 

předchozích tříd. V případě třídy SG je rozdílné střelivo, proto třídy SG nesplňují nezbytně 

požadavky specifikované ve třídách B. Požadavek na chování vzorku také určuje další 

označení skel odolných proti průstřelu, a to doplňující označení „S“ a „NS“. Tato označení 

znamenají: 
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Označení „S“ – zasklením střela ani její část nepronikne, ale fólií pronikly úlomky 

skla na chráněné straně. Tzn. nezajištění úlomků tříště.  

Označení „NS“ – u tohoto typu zasklení střela ani její část nepronikne a zároveň 

fólií nepronikly úlomky ze zadní strany.  

b) Zkušební metoda skel odolných proti průstřelu 

U zkoušek pro stanovení klasifikace úrovní odolnosti proti průstřelu se dodržuje 

následující: Skladba a použité materiály odpovídají specifikacím výrobce. Předložený 

vzorek prokazuje normální kvalitu výroby. Označení nástřelné strany dodavatelem.       

Každý jednotlivý kus je označen a dodávají se celkem 3 kusy skel o rozměrech               

500 mm x 500 mm ± 5 mm z obou stran a na vzorcích se sráží hrany. 

Sklo je upevněno v pevném rámu, který se při dopadu střely nesmí pohnout.           

Je ve svislé poloze, kolmo a ve vzdálenosti od ústí hlavně (tabulka 1). Po obvodu             

na hranách skla jsou umístěny neoprénové pryže (tvrdost 40  IRHD až 60 IRHD). Upínají 

se hrany skla rovnoměrně a tak, aby nedocházelo k posunu a zároveň nebylo vyvoláno 

napětí, které by mohlo ovlivnit výsledek. Pod prosklením je ze zadní strany umístěn lapač 

úlomků. [11] 

3.1.2 Bezpečnost při použití – Odolnost proti výbuchu 

Jedná se o skla odolná proti vzniku rázové vlny. V případě vnější exploze             

má zasklení za úkol ochránit člověka před tlakovou vlnou a letícími střepy. Klasifikací 

těchto skel se zabývá norma ČSN EN 13541. Tato norma poukazuje na chování vzorku    

při nárazu a odolnost proti nárazu. V tabulce 3 se uvádí rozdělení do tříd a jednotlivé 

požadavky k těmto třídám.[14] 
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Tabulka 3 – Klasifikace tříd skel odolných proti výbuchu [14] 

 

 

Třída 

Charakteristika rázové vlny 

Maximální přetlak 

odražené rázové 

vlny 

Pr [kPa] 

Pozitivní specifický 

impuls 

i+ [kPa ms] 

Doba trvání fáze 

přetlaku 

t+ [ms] 

ER1 50 ≤ pr < 100 370 ≤ i+ < 900 ≥ 20 

ER2 100 ≤ pr < 150 900 ≤ i+ < 1500 ≥ 20 

ER3 150 ≤ pr < 200 1500 ≤ i+ < 2200 ≥ 20 

ER4 200 ≤ pr < 250 2200 ≤ i+ < 3200 ≥ 20 

 

3.1.3 Bezpečnost při použití – Odolnost proti násilnému vniknutí 

Při použití vrstveného skla a jeho adekvátní skladbě, lze uvažovat o vrstveném skle, 

jako o alternativní možnosti k odolávání nárazům. Sklo může odolávat opakovaným 

nárazům koulí z oceli, sekerou popřípadě kladivem. Ovšem lze toto chápat pouze jako 

pasivní překážku, která má za úkol pouze útočníka zpomalit. [26] [29] 

  Norma ČSN EN 356 uvádí dvě možnosti zkoušky odolnosti proti násilnému 

vniknutí a používají se pro klasifikaci odolností. Poukazuje na chování bezpečnostního 

skla při rozbití a odolnost proti útoku. Pro hodnocení odolnosti se používá celkem osm tříd, 

přičemž pět prvních tříd (P1A …. P5A) se pro klasifikace užívá pádová zkouška tělesem    

a u tříd P6B … P8B se užívá testu sekerou: [10] 

a) Pádová zkouška 

Pádová zkouška probíhá s tělesem ve tvaru koule, vyrobené z leštěné oceli 

s tvrdostí 60 HRC až 65 HRC dle ISO 6508 na stupnici Rockwell C o průměru 100 ± 2 

mm a hmotnosti 4,11 ± 0,06 kg. Nárazové těleso je umístěno ve výškově nastavitelném 

zařízení, jež nevyvolává u tělesa žádnou rotaci, těleso padá vertikálně a je urychlováno 

gravitační silou. Celkem na každý vzorek těleso dopadne třikrát. Dopadová místa tvoří 

rovnostranný trojúhelník. Jednotlivé kategorie odolnosti jsou P1A, P2A, P3A, P4A, P5A. 
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Výšky pádu jsou uspořádány pro určené kategorie takto: P1A 1500 mm, P2A 3000 mm, 

P3A 6000 mm, P4A 9000 mm, P5A 9000 mm. U kategorie P5A těleso dopadne na každé 

dopadové místo celkem třikrát, celkový počet dopadů je devět. 

b) Zkouška sekerou / kladivem 

Vzorek skla je uložen vertikálně. Tabule skla je o rozměrech 1100 mm x 900 mm. 

V první fázi se plocha skla poruší kladivem, v tomto případě minimálně 12 úderů. Během 

druhé fáze se snaží během zkoušky vytvořit otvor údery sekerou. Ten by se měl nacházet 

uprostřed skla. Úspěšný test se definuje tak, že se plocha úplně neoddělí od zbytku 

testovací tabule. Níže uvedená tabulka normy ČSN EN 356 poukazuje na charakteristiky 

pro klasifikaci jednotlivých tříd. Jednotlivé kategorie odolnosti jsou P6B, P7B a P8B. 

Dopadová rychlost 12, 5 ± 0,3 m/s, energie nárazu 350 ± 15 Nm, dopadová rychlost 11 ± 

0,3 m/s a energie nárazu 300 ± 15 Nm je pro všechny kategorie odolnosti stejná. Odlišnost 

zařazení do té jaké skupiny je dána pouze celkovým počtem úderů. Pro zařazení               

do nejnižší kategorie odolnosti P6B je celkový počet úderů 30 – 50. U kategorie odolnosti 

P7B je 51 – 70 úderů. Pro nejvyšší kategorii P8B je celkový počet úderů 71 a více. [10] 

3.1.4 Bezpečnost při použití – Odolnost proti kyvadlovému nárazu 

Bezpečnostní vrstvené sklo se na rozdíl od vrstveného skla liší nejen svou reakcí       

v průběhu zkoušky kyvadlovým nárazem, ale i klasifikací. V současné době není 

k dispozici odpovídající mezinárodní norma pro nárazové zkoušky skleněných výrobků. 

Proto pro výrobky ze skla platí: [9] 

a) V případě členských států ISO, a zároveň nejsou členy CEN, je klasifikováno 

vrstvené bezpečnostní sklo dle příslušných národních norem, popřípadě dle EN 

12600 

b) U států, které spadají k členům CEN, je doporučeno řadit vrstvené bezpečnostní 

sklo minimálně do třídy 3(B)3 dle EN 12600. [9] 
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Třídy bezpečnosti dle normy ČSN EN 12600: 

Norma ČSN EN 12600 poukazuje na zkušební požadavky, metody zkoušení            

a klasifikace do tříd bezpečnosti. Využívá se nárazového tělesa složeného ze dvou 

pneumatik nasazených na ráfcích kol nesoucí dvě ocelová závaží (celková hmotnost tělesa 

50 kg ± 0,1 kg), která s nulovou počáteční rychlostí padá kyvadlovým pohybem a dopadne 

na střed zkušebního vzorku. Klasifikace úrovně nárazu vzhledem k výšce pádu se dělí do 

tří skupin, kde klasifikace třídy 3 odpovídá nejnižší odolnosti a výšce pádu 190 mm.         

U třídy 2 je to 450 mm a u třídy 1 je výška 1200 mm. [8] 

 Dále se u této klasifikace používá označení charakteru lomu skla. Charakter lomu 

skla je odlišný pro chlazené sklo, vrstvené sklo a tvrzené sklo. 

Typ A – vzniknou četné praskliny, tvořící oddělené úlomky s ostrými hranami – chlazené 

sklo 

Typ B – vznik četných prasklin s tím, že mezivrstva drží úlomky pohromadě a neoddělí    

se – vrstvené sklo 

Typ C – vznik mnoha malých, relativně bezpečných, úlomků – tvrzené sklo [8] [6] 

3.1.5 Bezpečnost při použití – odolnost proti náhlé změně teploty a 

teplotním rozdílům 

V případě odolnosti proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům se jedná      

o obecně přijatou hodnotu. V normách je uvedena tato hodnota pro příslušné základní sklo 

– ČSN EN 572-1 uvádí v základních vlastnostech odolnost 40 K v závislosti na opracování 

hran a kvalitě skla. [3] 

3.1.6 Úspora energie a ochrana tepla – Tepelné vlastnosti 

Zde se jedná o tzv. hodnotu součinitele prostupu tepla (označení U) a stanovuje se 

výpočtem dle normy ČSN EN 673. Vlastnosti pro výpočet jsou: 

- Emisivita: hodnota deklarovaná výrobcem povlaku. V případě, že není informace 

k dispozici, stanoví se emisivita dle ČSN EN 12898 



21 

 

- Jmenovitá tloušťka skleněných tabulí [36] 

Možností, k zajištění co nejmenšího součinitele prostupu tepla, je několik a je možné je 

rozdělit do čtyř základních: 

a) Dvojskla   

Dvojsklo je základní způsob k zajištění lepších tepelných vlastností. Jedná se o dvě 

tabule jednoduchých plochých skel, mezi které je po jejich obvodu vložen tzv. distanční 

profil s různou šířkou. K zamezení kondenzace vodních par v meziskelní dutině se           

do profilu užívá vysoušecí prostředek, kterým je profil naplněn. Spojení po obvodu 

zajišťuje trvale plastický tmel, který také zabraňuje vnikání vlhkosti do meziskelní dutiny. 

K utěsnění vnějšího okraje izolačního dvojskla se také užívá tmelu, který vyniká 

výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Variabilita užití skel při výrobě dvojskel 

je různorodá, čímž lze při správném zvolení druhu skla dosáhnout požadovaných 

vlastností. Jednoznačně zajistí tepelně izolační vlastnosti, nadále však protisluneční, 

zvukově izolační a hlavně bezpečnostní. [30]  

b) Trojskla  

Užitím druhého meziskelního prostoru a třetího skla dojde k výraznému zlepšení 

izolačních vlastností, zároveň také trojskla vykazují zvýšenou hodnotu vzduchové 

neprůzvučnosti. Takto vyrobená trojskla mají sice mnohem lepší izolační vlastnosti,         

ale nesou také mnoho negativ. První je hmotnost. U trojskel narůstá hmotnost, a to zhruba 

o 10 kg/m
2
. S tímto je nutné počítat, zvláště u otvíravých prvků a při manipulaci. Druhým 

negativem je tloušťka. Mnoho výrobců má stále problém se zasklením skel do profilu           

o větší tloušťce než cca 50 mm. V těchto případech se užívá plnění plynem a zmenšení 

rámečků. [31] 

c) Plyn  

Není – li možné dosáhnout požadovaného prostupu tepla při zachování požadované 

tloušťky, užívá se do meziskelních prostorů plyn Krypton. Standardně se užívá pro plnění 

dvojskel i trojskel plyn Argon. Při plnění Argonem se doporučuje tloušťka meziskelních, 

distančních rámečků 14 – 16 mm, což může být v případě potřeby bezpečnostního trojskla 

při zasklívání problém. V těchto případech se užívá právě plnění Kryptonem, při kterém        
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je možné užití meziskelních, distančních rámečků 10 – 12 mm. Toto výsledné složení 

s Kryptonem má o cca 0.1 W/m
2
K menší součinitel prostupu tepla. Nevýhodou je,             

že plnění Kryptonem je dražší než plnění Argonem. [31] 

d) Heat Mirror systém  

Systém Heat Mirror je v dnešní době to nejlepší, čehož lze na trhu s izolačními skly 

dosáhnout. Vznikl díky americkému vojenskému průmyslu, při snaze ochránit posádky 

kosmických lodí proti účinkům škodlivého záření.  

 U tohoto systému se jedná v podstatě o dvojsklo, ve kterém je napnuta fólie Heat 

Mirror. Tímto vzniknou mezi skly dvě nezávislé komory. Fólie Heat Mirror je průhledná, 

zároveň odráží tepelné a ultrafialové záření. Výsledné vlastnosti při použití této fólie jsou 

zřejmé. Sestava si zachová hmotnost dvojskla, ale svými tepelně izolačními vlastnostmi 

převyšuje trojsklo. [30] 

3.1.7 Bezpečnost v případě požáru – Požární odolnost 

Z všeobecného hlediska, druhým základním požadavkem Nařízení evropského 

parlamentu a rady o stavebních výrobcích je šíření ohně, kouře a nosnosti konstrukce 

(prvním základním požadavkem je stabilita). Výše uvedené požadavky mohou být splněny 

zkouškou požární odolnosti.  

 Charakteristickými vlastnostmi požární odolnosti jsou nosnost (R), celistvost (E), 

izolace (I), radiace (W), mechanická odolnost (M), samozavírání (C) a kouřotěsnost (S). 

Dalšími požadavky mohou být odolnost proti požáru sazí a účinnost požárních ochran.         

Pro prosklené konstrukce jsou s ohledem na skutečnost, že prosklené části nejsou kromě 

speciálních horizontálních konstrukcí nosné, jsou dotčenými vlastnostmi zejména:  

Celistvost, izolace, radiace a kouřotěsnost, přičemž odolnost proti průniku kouře podle 

ČSN EN 1634-3 je vztažena jen k uzávěrům, jejichž součástí může, ale nemusí být 

prosklení a jedná se pouze o tepelnou zátěž do 200°C.  

  Požární odolnost se vyjadřuje pomocí výše uvedených písmen a klasifikační doby. 

Tato doba je 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 nebo 360. Pro prosklené požárně 

dělící konstrukce se v České Republice používají 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. 
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Kombinací výše uvedených písmen a klasifikační doby vznikne část klasifikace 

vlastností. Doplní se časem, který je nejbližší nižší třídě, po dobu, během které bylo 

dosaženo všech funkčních požadavků. [16] 

3.1.8 Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň 

ČSN EN 13501-1+A1 je norma, zabývající se klasifikací podle reakce na oheň         

u veškerých stavebních výrobků, zahrnující i výrobky zabudované do konstrukcí staveb. 

[15] 

3.2 Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo – kalené sklo  

V případě tepelně tvrzeného skla prochází výrobek ze skla úpravou, která přispívá 

ke zlepšení jeho mechanických vlastností. Charakteristickou vlastností pro tepelně tvrzená 

skla je charakter lomu. Dojde – li k rozbití tepelně tvrzeného bezpečnostního skla,           

sklo se roztříští na mnoho malých částí. Úlomky by neměly způsobit poranění, považují se 

za bezpečnostní proti poranění ostrými střepy. [26] 

 Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo navzdory původnímu výrobku má nepoměrně 

lepší mechanické vlastnosti. Při procesu tvrzení dochází ve skle k výraznému pnutí. 

V důsledku toho nelze tepelně tvrzené bezpečnostní sklo nadále opracovávat (brousit, 

řezat, vrtat nebo jakkoliv jinak upravovat). Veškeré úpravy těchto skel musí být provedeny 

před procesem tvrzení. Mechanická pevnost a odolnost proti nárazu je oproti sklům float 

mnohem vyšší. Float skla mají modul pružnosti v ohybu 45N/mm
2
 v porovnání s tepelně 

tvrzeným bezpečnostním sklem, kde je tento modul pružnosti v ohybu 120N/mm
2
. Díky 

procesu tvrzení, dokáží tepelně tvrzená bezpečnostní skla odolávat tepelnému šoku. Opět 

při porovnání s float skly, u těch může docházet k rozbití při náhlých teplotních rozdílech 

kolem 40°C [3] kdežto u tepelně tvrzených bezpečnostních skel je tento náhlý rozdíl kolem 

200°C. Tyto rozdíly závisí na mnoha faktorech a mohou se podstatně lišit. Jedním 

z faktorů je i způsob a kvalita opracování hran. Jak je již výše uvedeno, tepelně tvrzená 

bezpečnostní skla se v případě rozbití roztříští na menší neostré úlomky, oproti chlazeným 

sklům a tímto faktorem jsou tepelně tvrzená skla brána jako bezpečnostní a to u případů, 

kde je požadována bezpečnost proti pořezání ostrými střepy. [26] 
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Velikost úlomků po rozbití je definována normou ČSN EN 14321-1. Při zkoušce je 

vybrán nejdelší úlomek. Ten pak nesmí přesáhnout délku 100 mm, aby mohlo být 

posuzované sklo hodnoceno jako tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. [12] 

3.2.1 Způsob tvrzení 

Tvrzené sklo se vyrábí tepelnou úpravou, tzv. kalením. Sklo díky tomuto procesu 

získá nové vlastnosti tím, že změní povrchové napětí skla. Procesem kalení se rozumí 

ohřátí skla na teplotu cca 620°C a následným prudkým ochlazením pomocí vzduchové 

sprchy. Tímto se ochladí povrch skla, kdežto část uvnitř skla zůstane teplá. Zmiňovaným 

procesem vznikne tlakové napětí na povrchu skla a zároveň tažné pnutí uvnitř. [32] 

3.2.2 Druhy tepelně tvrzených bezpečnostních skel  

a) Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo 

Sklo se stane tepelně tvrzeným řízeným ohřevem a následným prudkým 

ochlazením, přičemž je ve skle vyvoláno trvalé povrchové napětí. Tím sklo získá mnohem 

vyšší odolnost vůči mechanickému a tepelnému namáhání. Zároveň získá odlišnou 

charakteristiku při rozbití. [8] 

b) Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo 

V tomto procesu sklo prochází procesem iontové výměny, za účelem zvýšení 

odolnosti proti mechanickému a tepelnému namáhání. Ionty na povrchu a hranách skla          

o malém průměru jsou nahrazeny ionty s větším průměrem. Na povrchu skla a hranách 

způsobí stlačení. [8] 

3.3 Sklo splňující bezpečnostní požadavky – sklo s drátěnou vložkou 

Do této skupiny patří zejména ploché sklo s drátěnou vložkou tzv. drátosklo. 

Přičemž drátěná vložka uvnitř skla zajišťuje celistvost. 

Sklo s drátěnou vložkou je z hlediska odolnosti proti požáru a odolnosti proti 

úderům a nárazům možné rozdělit do dvou skupin: 
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1. Požárně stabilní sklo s drátěnou vložkou - válcované 

2. Sklo s drátěnou vložkou – plavené  

Základním rozdílem těchto dvou typů skel s drátěnou vložkou je způsob výroby. 

Sklo s drátěnou vložkou s odolností proti úderům a nárazům se vyrábí plavením, kdy je 

drátěná vložka natažena na pás a následuje proces plavení, jako při výrobě klasického skla. 

Kdežto u požárně stabilního skla s drátěnou vložkou se během válcování a tvarování vloží 

mezi dvě skla drátěná vložka. Tato vložka je do skla zaválcována rovnoběžně s povrchem. 

Tímto se zajistí soudržnost skla v případě rozbití. 

Sklo s drátěnou vložkou splňuje požadavky pro bezpečnostní skla a to zejména 

vzhledem k odolnosti proti pořezání ostrými střepy, úderům a nárazům, ale také s ohledem 

na požární odolnost, zejména pak celistvost a radiaci v závislosti na geometrických 

poměrech (velikost, vzdálenost od sálavého povrchu). Požárně stabilní sklo s drátěnou 

vložkou splňuje požadavky na celistvost až do odolnosti E60. [33] 
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4 MOŽNOSTI STANOVENÍ VLASTNOSTÍ PROSKLENÝCH 

KONSTRUKCÍ 

Možností pro stanovení různorodých vlastností prosklených konstrukcí je mnoho. 

Při průměrné životnosti konstrukce 25  - 50 let i déle je třeba, aby konstrukce splňovala 

užitné vlastnosti, ne jen vybrané pro určité havarijní stavy nebo krátkodobé, jako například 

požární odolnost. Je třeba zajistit funkčnost konstrukce po celou dobu užívání,             

avšak kumulace požadovaných vlastností je v některých případech problematická. 

Vlastnostmi prosklených konstrukcí jsou požární odolnost, nosnost, akustika, velikost 

prosklení a další.   

4.1 Nosnost 

Ve většině případů nejsou prosklené konstrukce nosné. Existují však aplikace,           

kdy je nosná funkce vyžadovaná. Jedná se například o prosklenou podlahu s nebo bez 

 požární odolnosti. Uvedené použití není ve stavebnictví příliš časté a vyskytuje se 

sporadicky v nadstandardně vybavených objektech. Uvedené konstrukce jsou pak 

z hlediska požární odolnosti zkoušeny podle ČSN EN 1365-2. Kromě celistvosti, radiace       

a izolace je možné stanovit dle požadavků další vlastnost a to nosnost. 

4.1.1 Zatěžovací podmínky 

V případě zkoušky požární odolnosti nosných prvků je zkušební vzorek dle ČSN 

EN 1363-1 vystaven zatížení. Rozložení a velikost zatížení musí být takové, jaké je 

předpokládané zatížení při použití v praxi, případně projektové zatížení. [13] Kritériem 

nosnosti je schopnost prvku nést stanovené zatížení po požadovanou dobu požární 

odolnosti. Konstrukce je zkoušena pod požadovaným statickým zatížením v průběhu celé 

zkoušky. Existují dvě sledovaná kritéria, přičemž ani jedno nesmí být porušeno po celou 

dobu požární odolnosti k zajištění nosné funkce. Jedná se o deformaci (osové stlačení) 

vyjádřené rovnicí č. 1 a rychlost nárůstu deformace (intenzita osového stlačení), vyjádřené 

rovnicí č. 2. [16]  

   
 

   
    (1) 
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     (2) 

kde   C      je  deformace        [mm] 

        dC     rychlost nárůstu deformace  [mm/min] 

          h      původní výška    [mm]. [16] 

4.1.2 Praktická zkouška požární odolnosti nosné prosklené konstrukce 

Na obrázku číslo 1 je zobrazena nosná prosklená konstrukce v průběhu zkoušení. 

Jedná se o prosklenou podlahu s nosností 4 kN/m
2
 a dosaženou požární odolností EI 120. 

Zkouška je prováděna v akreditované laboratoři Fires s.r.o. v Batizovcích, Slovensko.        

Na obrázku č. 1 je vidět rozmístění zatížení v ploše konstrukce v souladu s požadavky 

podle ČSN EN 1365-2.  

V konstrukci je použito nosného vrstveného skla s nosnou funkcí VSG a skla 

s požární odolností gelového typu s celkovou tloušťkou 54 mm. Rozměry konstrukce 2960 

x 1579 mm s dalším vnitřním dělením na dílčí tabule skla obdélníkového                                    

a trojúhelníkového tvaru podle přání zahraničního zákazníka.   

Obrázek č. 1 – zkouška požární odolnosti prosklené požárně dělicí konstrukce 

s nosnou funkcí [autor] 
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4.2 Akustika 

Požadavky na akustický útlum se nevyhýbají ani konstrukcím s požární odolností. 

Vzduchová neprůzvučnost je specifickou vlastností a řeší se pro konkrétní konstrukci,        

pro kterou je vyžadována.  

Rozlišujeme dva indexy vzduchové neprůzvučnosti, a to laboratorní a stavební. 

Laboratorní vzduchová neprůzvučnost je hodnota zjištěná v laboratoři, kde se vylučují 

přenosy zvukové energie vedlejšími cestami. U reálných staveb je třeba uvažovat 

s ovlivněním přenosu zvukové energie vedlejšími cestami, především šíření netěsnostmi, 

napojením na konstrukce a podobně. Pro stavební neprůzvučnost se proto uvádí hodnota 

nižší, než je laboratorní neprůzvučnost.[37] Je dána vzorcem (3) pro přibližný přepočet dle 

ČSN 72 0532  

             (3) 

Kde  R´w  Vážená stavební neprůzvučnost  [dB] 

 Rw  Vážená neprůzvučnost  [dB] 

 k1 Korekční činitel   [dB] 

Udaný korekční činitel je pro lehké konstrukce k1 = 4 až 8 dB 

Laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti je stanovován podle jednotné 

metodiky, která zohledňuje právě i geometrii vysílací a přijímací komory,                        

aby se eliminovaly vlivy bočních cest přenosu zvuku. Frekvence měření je cca od 100 do 

5000 Hz v třetinooktávovém pásmu. [20] 

  K zajištění vyšších izolačních schopností je vhodné použití silnější a hmotnější 

konstrukce s materiály s vysokou plošnou hmotností a nízkým modulem pružnosti v ploše. 

U skel však není vždy pravidlem, že vytvořením silnějšího a těžšího skla, případně 

dvojskla či trojskla se dosáhne nejlepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Většinou se 

v třetinooktávovém pásmu projeví jev tzv. koincidence, což je v podstatě druh rezonance       

a projevuje se tak, že v určitém kmitočtovém pásmu dochází k propadu hodnoty 

neprůzvučnosti prvku, jak je zřejmé z grafu č. 1. a tím pádem k poklesu směrné křivky 
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všech naměřených hodnot, včetně výsledného indexu vzduchové neprůzvučnosti 

hodnoceného pro 500 Hz, což je přibližná frekvence mluveného slova. 

Graf č. 1 – Vzduchová neprůzvučnost skla Lamiflame EI 60  

Obecně lze říci, že se lépe chovají skla nesourodá s asymetrickým složením, 

obsahující hmoty umožňující ztrátu energie akustického tlaku. Pro zvýšení neprůzvučnosti 

je lepší, když je prvek tvořen několika vrstvami, které nejsou mezi sebou pevně spojeny, 

než homogenní prvky spojené do jednoho bloku, vykazující vyšší modul pružnosti v ploše. 

Lepší indexy vzduchové neprůzvučnosti vykazují např. dvojskla nebo trojskla s distančním 

rámečkem, než vrstvená skla celoplošně spojená do monobloku. Jednotliví výrobci 

vrstvených protipožárních skel užívají rozdílných typů mezivrstev. Jako příklad uvedu dvě 

skla se stejnou požární odolností a přibližně stejnou tloušťkou, ale s odlišnými indexy 

neprůzvučnosti, zapříčiněnými právě užitím rozdílných typů mezivrstev. Vrstvené sklo 

s požární odolností celkové tloušťky 26,6 mm s požární odolností EI 60 dosahuje index 

vzduchové neprůzvučnosti 40 dB, gelové požárně stabilní sklo se stejnou požární odolností 
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EI 60 a tloušťky 28 mm dosahuje index vzduchové neprůzvučnosti 44 dB. Technologie 

vrstveného skla využívá tvrdší mezivrstvy s více skleněnými tabulemi než v tomto případě 

požárně stabilní gelové sklo, který používá měkčí mezivrstvu na bázi hydrogelu.          

Tento hydrogel má schopnost lépe pohlcovat energii akustického tlaku. Použitím měkké         

a těžké mezivrstvy jsou výrazně lepší výsledky v oblasti vzduchové neprůzvučnosti, 

v tomto případě až o 4 dB.  

S ohledem na skutečnost, že při neprůzvučnosti přes 40 dB prudce narůstají 

požadavky na konstrukci, její tloušťku a hmotnost, k zajištění navýšení vzduchové 

neprůzvučnosti o každý jeden decibel. Pro porovnání uvádím hodnotu indexu vzduchové 

neprůzvučnosti vrstveného skla, která se blíží výše uvedené hodnotě 44 dB s tím,               

že tloušťka skla musí být až 34 mm.  

  



31 

 

5 POSOUZENÍ VLIVU DRUHU A ZPŮSOBU ZASKLENÍ NA 

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Mým záměrem je zvolit typ zasklení pro používané druhy konstrukcí z hlediska 

druhu a způsobu zasklení k zajištění jejich bezvadnosti v průběhu životnosti s ohledem na 

běžné používání ve stavbě a dodržení požadované požární odolnosti.  

Pro stanovení druhu vhodného zasklení uvedu dva druhy požárně stabilních skel. 

Prvním druhem je vrstvené sklo, složené ze standardního skla float a mezivrstvy, která se 

nalije na sklo a ztuhne na tvrdou vrstvu. Následně se na tuto vrstvu naválcuje druhé sklo 

float. Jako mezivrstva se používá křemičitan sodný (natrium silikát) v jakékoliv 

modifikaci. U vrstvených skel počet použitých mezivrstev určuje požární odolnost, 

přičemž při působení požáru mezivrstvy reagují postupně. Přesné složení mezivrstev je 

známé pouze výrobci vrstveného skla. Dalším druhem je gelové sklo. Používají se dvě 

tvrzená skla, která jsou naplněna za tepla gelem na bázi solného roztoku. Tento roztok 

nezatuhne úplně. U gelových skel určuje tloušťka gelové vrstvy požární odolnost. Přesné 

složení gelové mezivrstvy je stejně jako u vrstvených skel známé pouze konkrétnímu 

výrobci gelových skel.   

Pro potřeby dalšího dělení můžeme z praktického hlediska rozdělit konstrukce 

s aplikovaným požárně odolným sklem podle 

1) Materiálu rámu  

a) Dřevěné 

b) Hliníkové 

c) Ocelové 

d) „Bezrámové“ – strukturální zasklení 

e) Plastové 

2) Uložení tabule skla 

a) Vodorovné 

b) Svislé 

3) Prostředí aplikace, teplota, vlhkost  

4) Rozměru jedné tabule skla  
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Použití prosklení v požárně odolné konstrukci je vázáno podmínkami stanovenými 

zákonem č. 22/1997 ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že výsledná konstrukce, 

jako například okno, dveře, pevné zasklení, stěna a jiné, musí být patřičným způsobem 

ohodnocena procesem posouzení shody, jinak řečeno certifikována. Tento proces vychází 

z platných výsledků zkoušek požární odolnosti provedených v akreditovaných laboratořích 

a opírá se o klasifikační protokoly požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2+A1,     

jak je uvedeno výše.  

Dále uvedené hodnoty a výsledky jsou z části čerpány z technických dokladů 

jednotlivých výrobců skla a jednak ze zkušeností z provedených zkoušek požární odolnosti 

konstrukcí, v neposlední řadě také z praktických zkušeností z práce s uvedenými skly se 

zaměřením na zásady aplikované na prosklení konstrukcí s požární odolností a jejich vztah 

pro aplikaci do rámu požárně dělicích konstrukcí, respektive na volbu bezpečného rozměru 

skla a návrh konstrukce z hlediska použitého druhu prosklení. 

Z hlediska dlouhodobého použití prosklených konstrukcí však není možné sledovat 

jen samotnou požární odolnost, protože ve většině případů budou konstrukce sloužit 

především v denním životě a s trochou štěstí na jejich funkci v případě požáru nedojde.  

Z tohoto důvodu je nutné zajistit také dlouhodobou kvalitu a trvalé vlastnosti bez vad po 

celou dobu životnosti stavby.   

K tomu uvádím vlastnosti skel, jak kladné tak i záporné, ve vztahu k okolním 

vlivům prostředí, ve kterém jsou skla aplikována.  

5.1 Materiál rámu  

Z hlediska užitého materiálu pro zasklení se rámy dělí na dřevěné, hliníkové            

a ocelové. 

5.1.1 Dřevo  

Obecně vhodný a oblíbený materiál pro aplikaci všech druhů požárně stabilních 

skel. Díky měkkosti dřeva nehrozí riziko prasknutí skla při kontaktu skla a rámu, naopak, 

tvrdé dřevo je využíváno jako podkladní materiál pod tabulí skla v požárně odolných 

konstrukcích.  To platí obecně, ovšem v případě požárních odolností 45, 60 minut je 

potřeba dimenzovat odpovídajícím způsobem rám, jelikož při zatížení požárem odhořívá. 
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Proto je potřeba zvolit sílu rámu, aby rám neodhořel dříve, než před požadovanou požární 

odolností. Také skla typu E nebo EW je potřeba volit tak, aby od povrchové teploty skla 

nebo sálání nedošlo k zapálení zasklívací lišty a rámu.  

5.1.2 Hliník  

Stavebnicové profilové konstrukční systémy dodávané včetně projektových 

softwarů k urychlení výroby jsou v dnešní době velmi oblíbeny pro čistotu a rychlost 

výroby se zajištěním dlouhodobé stálobarevnosti a životnosti hliníkových konstrukcí. Do 

hliníkových profilových systémů je v mnoha případech a zejména u odolností nad 30 

minut použito ocelových sponek k fixaci skla, u kterých hrozí kontakt skla s kovem           

a následné prasknutí. Jde o skutečnost, že po roztavení hliníkových zasklívacích prvků je 

sklo s odolností fixováno v rámu právě těmito sponkami. Obecně je lepší volit pro použití 

tepelně tvrzená skla, která vykazují vyšší mechanickou odolnost. Jsou samozřejmě 

používány i aplikace vrstvených skel složených z tabulí skla z běžného tabulového skla.  

5.1.3 Ocel  

Materiál využívaný jak ve formě standardních válcovaných profilů, tak ve formě 

systémových stavebnicových systémů s nejvyšší odolností proti podmínkám požáru. 

Fixačními prvky skla jsou zasklívací lišty. Osazení zůstává na místě a udržuje tabule skla 

v rámu po celou dobu požadované odolnosti, je však nutné řešit způsob jejich vzájemné 

izolace a také počítat s deformací oceli a tepelnou roztažností, která je různá u skla i oceli. 

Z hlediska velikosti i variability použití skel s odolností E nebo EW je právě tento materiál 

nejvíce zastoupen ve výsledcích zkoušek požární odolnosti, a to zejména u vyšších 

odolností.  

5.2 Prostředí aplikace 

Prostředí aplikace skleněné výplně je dalším z možných filtrů rozdělení a stanovení 

vhodnosti použití toho kterého druhu skla. Podle druhu skla s požární odolností a obsažené 

požárně aktivní vrstvy jsou skla citlivá na některé dále uvedené vlivy.  
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Pominu-li skla s požární odolností typu E nebo EW na bázi skla se speciálním 

kalením, pokovenou vrstvou nebo drátěnou vložkou, které jsou vůči vnějším vlivům 

imunní, ale zaměřím se na skla s vloženou gelovou vrstvou a vrstvená skla s obsahem 

silikátu, která tvoří převážnou část pokrytí trhu požárně dělicích konstrukcí odhadem              

asi 95% aplikací.  

Z hlediska citlivosti na exteriérové vlivy je možné uvézt pro jednotlivé druhy skla 

následující:  

5.2.1 UV záření  

  Je ve venkovním prostředí všudypřítomné a má negativní vliv na skla obsahující 

silikátovou vrstvu – tedy vrstvená skla. Při jejich aplikaci do venkovního prostředí je nutné 

sklo chránit UV filtrem a výrobci skla toto zajišťují aplikací buď dvojskla, kdy druhé sklo 

je VSG s pokovením a integrovanou vrstvou UV fólie nebo aplikací VSG skla s touto fólií 

přímo do těla skla vrstvením. Pokud by se ochranná vrstva neaplikovala, jsou výsledkem 

různé druhy zabarvení a tvorba bublin ve skle.  

5.2.2 Vlhkost  

Je druhým faktorem, který je pro vrstvená skla limitující, protože požárně aktivní 

vrstva ve skle je hygroskopická. Absorpcí vody vznikají obdobné optické vady v ploše skla 

od hrany zasažené vodou.  Níže uvádím ilustrační fotografii č. 2 vrstveného skla 

zasaženého vlhkostí a UV zářením při aplikaci do fasády. Ochrana skla je prováděna 

aplikací speciální voděodolné samolepicí pásky po obvodu skla, která zajišťuje jak 

vodotěsnost, tak neprůhlednost a odstínění UV záření.  
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Obrázek č. 2 – Vrstvené sklo zasažené vodou a UV zářením [autor] 

Naproti tomu skla bez obsahu silikátu, gelová skla, jsou UV stabilní a není nutná 

jejich ochrana proti UV záření ani vodě.  

5.2.3 Nízké teploty, mráz  

Je faktor, kterému odolávají spíše vrstvená skla, ale naopak gelová skla jsou na něj 

citlivá. Právě vysoký obsah vody v gelu má za následek, že při zmrznutí pod určitou 

teplotu, které jsou různé pro jednotlivá skla výrobců a jejich specifikaci pro nakládání       

se sklem, dochází k tvorbě map a částečné delaminaci skla od gelové vrstvy. V některých 

případech je tento jev vratný, ale ve většině případů ne a dochází k trvalému poškození 

skla.  

5.3 Velikost tabule skla  

Velikost tabule skla je jednou z velmi atraktivních možností požárního skla,          

kdy architektonické kanceláře požadují stále častěji větší a větší nedělenou plochu jedné 

tabule skla bez dělení rámem. Je potřeba říci, že z hlediska chování výše uvedených druhů 

prosklení při zatížení požárem je možné stanovit skla vhodnější pro nadlimitní rozměry 

skla a méně vhodné druhy s ohledem na chování při zatížení požárem.  

Vrstvená skla při požáru tvořená vrstvami skla float (nejčastěji 3,0 mm) jsou při 

zatížení požárem cca po 3 minutách rozpraskána. Dochází k praskání zahřívané tabule float 
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na straně tepelného zatížení a následně při dosažení aktivační teploty napěnění silikátové 

mezivrstvy. S tímto je spojena ztráta průhlednosti – obrázky č. 3, 4, 5 a 6. S postupujícím 

časem dochází k prohřívání skla do tloušťky a reakce další vrstvy požárně aktivní hmoty, 

ale zejména tavením skla v požáru a odpadáváním střepů s částmi mezivrstvy do požářiště. 

Při prohřátí skla v celé tloušťce dochází k rozpraskání skla v celé tloušťce a sklo samo sebe 

zatěžuje vlastní hmotností a s měknutím „teče“ směrem dolů. S rostoucí velikostí tabule 

skla roste také zatížení vlastní hmotností a projevuje se klesání a praskání skla.  

Na obrázku č. 3 je vidět provedení zkoušky skla gelového (vlevo) a vrstveného 

(vpravo) ve finální době požární odolnosti před ukončením zkoušky, kde je vidět celkové 

rozpraskání vrstveného skla oproti celistvosti skla gelového vyrobeného použitím kalených 

tabulí. 

 

Obrázek č. 3 – Provedení zkoušky požární odolnosti gelové a vrstvené sklo [autor] 
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Obrázek č. 4 – celkové rozpraskání vrstveného skla [autor] 

 

Obrázek č. 5 – Reakce vrstveného skla [autor] 
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Obrázek č. 6 – Reakce gelového skla [autor] 

Gelová skla tvořená skly ESG reagují odlišně od vrstvených skel tím, že po 

expozici plamenem, praská jen zahřívané sklo a ESG tabule na neohřívané straně zůstává 

celistvá po celou dobu požadované odolnosti, která tvoří zároveň samonosnou část skla.      

Je to proto, že při prasknutí ESG skla dochází k prasknutí v celé ploše na malé střepy               

a celkovému „rozbití“ tabule, což má za následek ztrátu celistvosti.  Protože ESG skla jsou 

mnohem odolnější vůči tepelnému šoku a vyšším teplotám, je jejich aplikace v požárním 

skle výhodná, protože po dobu požární odolnosti je tabule skla celistvá a samonosná.  

Gelová skla tvořená kaleným sklem jsou vhodnější pro aplikace s nadlimitními rozměry 

jedné tabule skla.  

Níže v textu jsou uvedeny certifikované velikosti jedné tabule skla pro zvolené 

požární odolnosti, kde jsou demonstrovány maximální velikosti vyzkoušených tabulí skla 

s požární odolností v porovnání vrstvených skel a skel s gelovou vrstvou. Vybranými 



39 

 

odolnostmi jsou odolnost EI 30 a EI 60 uznávané u okolních států. Uvedené hodnoty jsou 

použity z technických materiálů a prospektů k vybraným druhům skel. Výčet není                    

a nemůže být konečný jednak z hlediska pokračujícího vývoje a jednak z důvodu,                     

že výsledky zkoušek požární odolnosti jsou vlastnictvím firem, které je považují za své       

know-how a nejsou běžně dostupné technické veřejnosti.  

Tabulka 4 – Přehled vybraných odolností a limitních rozměrů skel s požární 

odolností [autor] 

Rozměry pro vertikální zasklení 

Typ skla Tloušťka [mm] Maximální rozměr [mm] 

Gelové – EI 30 16 1500 x 3000 

 18 1800 x 3412 

 22 2300 x 3800 

Gelové – EI 60 25 1500 x 2500 

 26 1500 x 3000 

 33 1800 x 3500 

 35 2200 x 3210 

Vrstvené – EI 30 17,3 1600 x 2836 

Vrstvené – EI 60 26,6 1913 x 2865 

Poznámka – gelová skla tloušťky 18 mm jsou silnější jen díky zesílení ESG skla pro zajištění statických 

vlastností skla s použitím stejně silné požárně aktivní vrstvy.  

5.3.1 Vodorovné zasklení 

Z hlediska uložení skla do vodorovné polohy a zatížení požárem je na konstrukce 

kladen ještě vyšší požadavek na soudržnost a konstrukce je kromě požáru zatížena také 

vlastní hmotností. Při zahřívání dochází k měknutí a dále k odpadávání dílčích střepů skla 

(v případě vrstvených skel) do ohně. Při nepříznivé shodě okolností může právě vlivem 

popraskání skla float dojít k odpadnutí silnější části a porušení celistvosti nebo překročení 

limitní teploty v místě chybějící části.  

Z toho důvodu bývají vrstvená skla pro uložení ve vodorovné poloze vyráběna se 

zvětšenou tloušťkou pro zajištění rezervy k dosažení požární odolnosti.  



40 

 

Naopak gelová skla je možné používat za určitých okolností ve stejném složení        

a tloušťce, viz předchozí tabulka.  

Tabulka 5 - Přehled vybraných odolností a limitních rozměrů skel s požární odolností 

pro horizontální zasklení [autor] 

Rozměry pro horizontální zasklení 

Typ skla Tloušťka [mm] Maximální rozměr [mm] 

Gelové - EI 30 - jednoduché 

Gelové - EI 30 - dvojsklo 

21 

13  

1200 x 2200 

1000 x 3000 

Vrstvené – EI 30 - jednoduché 19, 23, 28 1100 x 2100 
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6 NÁVRH NOVÉ ÚPRAVY STANOVENÍ BEZPEČNÝCH 

ROZMĚRŮ PROSKLENÍ V POŽÁRNĚ ODOLNÝCH 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH    

Přestože jsou velikosti jedné tabule skla při použití vázány rozměry podle 

provedených zkoušek požární odolnosti, uvádím praktické poznatky vedoucí ke stanovení 

rozměrové hranice vybraných druhů skla vzhledem k jejich vlastnostem a dalšímu použití.  

S ohledem na výše uvedené a také na dostupné podklady, které bylo možné pro tuto 

práci využít, je možné doporučit následující limitní rozměry skel pro uvedené typy a jejich 

požární odolnost. U vrstvených skel je maximální velikost řízena protokoly ze zkoušek          

a klasifikačními protokoly v souladu s ČSN EN 13501-2+A1.  

Byl proveden návrh a ověření zvětšení systému prosklené konstrukce pro 

předpokládanou požární odolnost 30 minut s gelovým sklem Lamiflame 30 v provedení 

jako izolační dvojsklo v hliníkové konstrukci. Byla provedena zkouška požární odolnosti 

pod hlavičkou společnosti Nevšímal a.s. v rámci realizace konkrétní zakázky v ČR,              

kdy byla hranice velikosti jedné tabule skla navržena a realizována až na rozměr              

1200 x 4000 mm s dosaženým výsledkem EI 45. Na obrázku č. 7 a 8 je vidět zkoušené 

gelové sklo v průběhu zkoušky požární odolnosti. Zkouška probíhala bez porušení 

celistvosti až do 53 minuty.  

Větší rozměry, než výše uvedené nedoporučuji navrhovat z důvodu absence 

výsledků zkoušek i vzhledem ke špatné manipulovatelnosti skel větších rozměrů, než výše 

uvedený a vyzkoušený rozměr. 
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Obrázek č. 7 – Reakce gelového skla v 10. minutě zkoušky [autor] 
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Obrázek č. 8 – Reakce gelového skla ve 28. minutě zkoušky [autor]  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl návrh nové úpravy stanovení bezpečných rozměrů 

prosklení v požárně dělicích prosklených konstrukcích. V rámci stanoveného cíle práce 

bylo potřeba rozdělit konstrukce dle materiálu, za účelem výběru vhodné konstrukce jak 

pro zkoušku požární odolnosti, tak pro maximální bezpečné rozměry prosklení v požárně 

dělicích konstrukcích. Problematika je uvedena v kapitole č. 5, mimo jiné i s rozdělením 

vzhledem k uložení skla v prosklené konstrukci, prostředí aplikace a hlavně dle rozměru 

jedné tabule skla. Důležitou částí této kapitoly je i rozdělení používaných druhů vrstvených 

a gelových skel případně jiných požárně stabilních skel a to z toho důvodu, že gelová skla 

tvořená kalenými skly a gelovou mezivrstvou jsou stabilnější pro nadlimitní rozměry,         

než skla vrstvená. 

Kapitola č. 4 se zabývá vybranými možnostmi stanovení určitých vlastností 

prosklených konstrukcí. V této kapitole prezentuji možnosti prosklených konstrukcí, 

zejména pak nosnost těchto konstrukcí a ukázku vyzkoušených velikostí.  

Pro dosažení daného cíle práce byla provedena zkouška požární odolnosti prosklené 

konstrukce s gelovým sklem, díky jeho vhodnosti použití pro nadrozměrné, prosklené, 

požárně dělící konstrukce s hliníkovým rámem s výsledkem EI 45, i když požadovaným 

mezním stavem byl výsledek EI 30. Naplnění cíle práce dokumentuje kapitola č. 6. Z této 

zkoušky požární odolnosti lze doporučit maximální bezpečný rozměr prosklení, a to dle 

výsledku 1200 mm x 4000 mm pro daný druh skla. Složení gelového skla bylo tvořeno ze 

dvou kalených skel ESG tloušťky 2 x 6 mm a mezivrstvy o tloušťce 13 mm. Jelikož se 

jednalo o izolační dvojsklo, dalším sklem na hliníkovém rámečku tloušťky 16 mm bylo 

kalené sklo ESG 6 mm. Celková sestava měla tloušťku cca 48 mm. 

Doporučuji užití nového vyzkoušeného rozměru s ohledem na výsledek zkoušky 

nebo menších rozměrů skel, která  jsou lehčí, lépe manipulovatelná, a díky tomu hrozí 

menší pravděpodobnost rozbití při manipulaci se sklem před usazením do rámu. Hlavní 

výhodou menších rozměrů je, že jsou již vyzkoušeny a není proto potřeba provádět nové 

zkoušky požární odolnosti, zejména z důvodu nemalé finanční náročnosti investice do 

zkoušení nových rozměrů.  
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