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Abstrakt 

Dřevo i sklo jsou materiály, které vynikají svými estetickými vlastnostmi. V současné architektuře je sklo, 

stejně tak jako dřevo, stále častěji používáno na pohledově exponované nosné konstrukce. Protože sklo je křehký 

materiál, jsou vyvíjeny různé druhy hybridních konstrukcí, kde je sklo kombinováno s jinými materiály (např. 

beton, dřevo, ocel, hliník apod.) s cílem zvýšit únosnost prvku, dosáhnout bezpečného chování při porušení skla 

a současně zachovat vysokou míru transparentnosti. Výzkumem sklo-dřevěných konstrukcí se v současné době 

zabývá několik evropských univerzit, proto se tento článek zabývá touto problematikou.  
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1 Úvod 

V posledních letech se objevuje stále více kombinací různých konstrukčních materiálů v nosných prvcích. 

Spojení skla a dřeva je výhodnou volbou nejen z estetických důvodů, ale také z toho důvodu, že sklo je křehký 

materiál s velkou pevností v tlaku a dřevo jej výhodně doplňuje svojí pevností v tahu a duktilitou. Spojení obou 

částí hybridního prvku je pak výhodné provést lepeným spojem, který v závislosti na druhu lepidla a geometrii 

spoje poskytuje jak dostatečnou pevnost a tuhost nutnou k zajištění spolupůsobení všech částí průřezu, tak také 

poddajnost důležitou k roznesení napětí po celé ploše spoje a tak eliminaci koncentrací napětí, které jsou pro 

křehké sklo nežádoucí, a také k vyrovnání rozdílných teplotních délkových roztažností obou spojovaných 

materiálů. 

2 Výzkum hybridních konstrukcí ze skla a dřeva 

Mezi první kompozitní sklo-dřevěné konstrukce lze zařadit realizaci střešních vazníků v hotelu Palafitte 

Neuchatel ve Švýcarsku, který byl realizován v r. 2002 [1]. Vazníky nesoucí vlastní tíhu souvrství zelené střechy 

a zatížení sněhem se skládají z vertikální tabule skla, ke které jsou z obou stran přilepené zesilující dřevěné 

profily tvořící rám, viz obr. 1. Střecha tak díky vazníkům působí, že se vznáší nad budovou a skleněnou stojinou 

vazníků proniká do interiéru rozptýlené denní světlo. Dřevěný výztužný rám zajišťuje zbytkovou únosnost 

vazníků díky vyztužení v tažených částech průřezu stojiny a tedy místech vzniku prvních trhlin ve skle. Chování 

vazníku pod zatížením je ovlivněno netuhým lepeným spojem, proto pro návrh kompozitních sklo-dřevěných 

konstrukcí je znalost mechanických vlastností konkrétního lepeného spoje zásadní. Zbytková únosnost vazníku 

po vzniku první trhliny ve skle závisí na druhu skla ve stojině. Plavené sklo dosahuje sice nejmenších pevností 

v tahu a ohybu, ale vzhledem k typickému způsobu porušení tabule skla ve velkých střepech, dosahují hybridní 

konstrukce vyšší zbytkové únosnosti a tedy bezpečnosti než sklo-dřevěné konstrukce ze skla tepelně upraveného.  

Dalším významný výzkum sklo-dřevěných konstrukcí se zabýval nejen hybridními nosníky, ale také 

kompozitními panely, které lze využít jak interiérové stěny, tak díky horizontálním dřevěným lamelám jako 

fasádní prvky s integrovanou pasivní solární ochranou [3], [4], [5] nebo smykové stěny či tlačené prvky [6]. 

V souvislosti s hybridními konstrukcemi proběhl na ČVUT v Praze rozsáhlý výzkum lepených spojů, [7]. 

Byly zkoušeny vlastnosti spojů zatížených smykem v kombinacích sklo – kov (ocel, nerez, hliník), sklo – sklo a 

sklo-dřevo. Výzkum se zaměřoval především na lepidla polotuhá až tuhá, spoje sklo – dřevo byly zkoušeny s 

dvěma polyuretanovými lepidly a akrylátovým lepidlem. Spoje s jedno-komponentním PU lepidlem dosahovaly 

únosnosti cca 2,5 MPa, s dvoj-komponentním cca 2 MPa a s akrylátovým dvoj-komponentním lepidlem cca 2,6 

MPa. K porušení spojů docházelo především kombinací porušení prvku ze dřeva a adhezním porušením na 

rozhraní dřevo-lepidlo, viz obr. 2.  



  

Obrázek 1 Hybridní sklo-dřevěné nosníky - vlevo hotel Palafitte [2], vpravo nosník z výzkumu Linnaeus 

University, Växjö, Švédsko [5]. 

  

Obrázek 2 Lepený spoj sklo – dřevo – vlevo spoj během zkoušky, vpravo typické porušení spoje 

3 Závěr 

Hybridní konstrukce ze dřeva a skla jsou způsobem, jak výhodně využít pozitivních vlastností obou materiálů a 

tím eliminovat jejich nedostatky. K dosažení dostatečné únosnosti hybridní konstrukce je klíčový spoj mezi 

oběma materiály, který je nejvhodnější provádět lepený. K bezpečnému návrhu je nutné znát chování spoje pod 

zatížením, zajistit dostatečnou adhezi k substrátu, výběr vhodného lepidla a v neposlední řadě zohlednit stárnutí 

spoje a účinky zvýšených/snížených teplot či dlouhodobého zatížení. 
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