
Balkonové 

a schodi‰Èové zábradlí
Stále ãastûji jsou pracovníci na‰í firmy Zenit spol. s r. o. poptáváni na

moÏnosti pouÏití organického skla jako v˘plÀového materiálu pro zábradlí.
Jedná se o rodinné domy, ale fie‰í se i celá sídli‰tû, kde jsou právû balkóny
velice ãasto v kritickém stavu.

Klasické prosklení balkónov˘ch a schodi‰Èov˘ch zábradlí se provádí z drátû-
ného skla. Sklo je kfiehké a velice ãasto praská, je nûkolikanásobnû tûÏ‰í neÏ
organické sklo, sloÏitá je i montáÏ, fiezání, doprava. V‰ichni známe stávající pa-
nelové domy, kde právû „drátosklo“ ohroÏuje na‰i bezpeãnost.

Podle na‰ich informací neexistuje v âeské republice norma, která by fie‰ila poÏa-
davky na nárazovou odolnost v˘plÀov˘ch materiálÛ balkónÛ a schodi‰È. Tyto odolnos-
ti fie‰í DIN 52290, pouze v‰ak pro plné desky. Tyto desky vyuÏíváme pro zasklívání bal-
kónÛ a schodi‰È, ale také napfiíklad prostorÛ nad mantinely v zimních stadionech.

PMMA desky plexiglas (plexisklo) jsou dodávány v rÛzn˘ch barvách a tlou‰Èkách.
Zajímavé jsou strukturované povrchy desek (obdoba skla). Desky mohou b˘t prÛhled-
né, prÛsvitné, ãiré, sytû barevné, tónované.

Strukturovan˘ plexiglas má strukturu pouze na jedné stranû, opaãná strana je hlad-
ká. Desky se na venkovních zábradlích instalují strukturou smûrem dovnitfi. DÛvodem je
vizuální efekt a pfiípadné samoãi‰tûní de‰Èovou vodou.

Pro montáÏ desek plexiglas obecnû platí zv˘‰ená pozornost na tepelnou roztaÏnost
a zpracování desek (vrtání otvorÛ, fiezání desek).

Je nutné pouÏívat vhodné pryÏové tûsnûní, aby nedo‰lo k naru‰ení skla (napfi. lepidlo
u samolepicího tûsnûní).

Pro montáÏ zábradlí do panelov˘ch, kde se jedná o nûkolikaposchoìové domy doporu-
ãujeme pouÏít obr. 1 – uchycení desky plexiglas po celém obvodu. Z hlediska úplné bez-
peãnosti je vhodné je‰tû instalovat bezpeãnostní pfiíãky, zvlá‰È v pfiípadech, kde nelze do-
drÏet pfiedepsanou tlou‰Èku plexiglasu, neboÈ vût‰ina barev se vyrábí standardnû v tlou‰Èce
3 a 4 mm.

V âeské republice bylo jiÏ provedeno mnoho aplikací pouÏití plexiglasu jako v˘plnû bal-
kónov˘ch zábradlí. Tento materiál pfiedev‰ím v syt˘ch barvách se stává stále populárnûj‰í
a vhodnû se doplÀuje a kontrastuje s barevnou fasádou rekonstruovan˘ch panelov˘ch do-
mÛ.

Plexiglas je certifikován v âR Technick˘m a zku‰ebním ústavem stavebním v Praze, vy-
hovuje normû ISO 9001.

Sídli‰tû JiÏní Mûsto – Praha



Pfiíklady montáÏe
v˘plní balkonov˘ch
a schodi‰Èov˘ch
zábradlí

– jedná se o nejvhodnûj‰í zpÛsob uchycení desek
– spodní krycí li‰ta mÛÏe b˘t opatfiena odvodÀovacím otvorem
– maximální délka desky je 1500 mm, v˘‰ka 800 mm, minimální 

tlou‰Èka je 6 mm, minimální uloÏení desek 20 mm

– maximální délka desky je 1500 mm, v˘‰ka 800 mm, minimální 
tlou‰Èka je 8 mm, minimální uloÏení desek 20 mm

– viditelná hrana desek musí b˘t hladká, pfiípadnû vyle‰tûná

– jestliÏe jsou desky instalované mezi sloupky zábradlí bez ostatních
podpûr, je nutné zvolit tlou‰Èku desky podle vzdálenosti sloupkÛ

Vzdálenost sloupkÛ Tlou‰Èka desky
1000–1200 mm 8–10 mm
1200–1500 mm 10–12 mm

více neÏ 1500 mm min. 12 mm

Kromû li‰tování, které upfiednostÀujeme lze desky také pfiímo ‰roubovat.
– velikost vrtaného otvoru (vzhledem k velké tepelné roztaÏnosti) –

‰roub + I(m) x 5
L vzdálenost mezi sloupky

– vzdálenost vrtaného otvoru od kraje desky je minimálnû 1,5x velikost
otvoru

– ochránit vrtan˘ otvor krouÏkem (napfi. PVC) kolem tûla ‰roubu tak,
aby nebyl pfiím˘ kontakt mezi deskou a ‰roubem

– utahovat ‰rouby pouze do takového stupnû, aby desky mohly pracovat

JestliÏe jsou pouÏívány bodové pfiíchytky, desky jsou drÏeny ‰rouby,
které prochází pfiímo deskou nebo pouze pfiíchytkou. Uchycení je
fie‰eno na obr. 4.
– pfii montáÏi bodového uchycení je nutné se drÏet zásad uveden˘ch

v odstavci 3
– toto uchycení pÛsobí velmi elegantnû, pokud jsou pohledové hrany

desek le‰tûné

Matka s krytkou
Sloupek zábradlí

OdvodÀovací otvor

UloÏení desek po obvodu

Ocelov˘ profil (rám)

Zapu‰tûn˘ ‰roub
Mezera pro dilataci ?

Speciální tûsnicí profil

Distanãní profil

X – mezera pro dilataci 
5 mm na metr

UloÏení desek na dvou podéln˘ch stranách

Tûsnûní

Zábradlí
PLEXIGLAS XT, 8 mm

Tûsnûní

Zábradlí
KrouÏek (napfi. PE)

·roub a matka

UloÏení desek na svisl˘ch stranách (na sloupcích)

Navafien˘ dfiík

Rozná‰ecí podloÏka
Krytka
matky

Upevnûní d
mezi sloup

zábradl

Tûsnûní

L = 1,2 m

L = 1,2 m

L = 1,2 m

L = 1,2 m

Bodové uloÏení

Bodové uchycení pomocí pfiíchytky Bodové uchycení – otvor v desce

Mezera pro dilataci (5 mm na metr)
PLEXIGLAS XT, 8 mm
Zábradlí

PLEXIGLAS XT, 8 MM

Speciální tûsnicí
profil

Distanãní profil
OdvodÀovací 
otvor

PLEXIGLAS XT, 6 mm

Sídli‰tû Mariánské Hory – Ostrava

UloÏení desek po obvodu (obr. 1)

UloÏení desek na dvou podéln˘ch stranách (obr. 2)

Bodové uchycení (obr. 4)

UloÏení desek na dvou svisl˘ch stranách 
(na sloupcích zábradlí obr. 3)
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∅ otvoru = ∅ ‰roubu + [L(m)x5]

Vzdálenost od okraje desky
nejménû 1,5x ∅ otvoru


