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Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce 
Prof. ak. soch. Marianu Karlovi a odbornému asistentovi

 MgA. Josefu Šafaříkovi, DiS.,Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při 
zpracování mého projektu. 

Mé poděkování patří také výrobnímu závodu VITRABLOK za spolupráci, 
konzultace, ochotu a poskytnutí potřebných materiálů.



V prvních stádiích navrhování jsem přemýšlela o modulární stěně do koupelny, 
která vede světlo. Jelikož vidím velký problém s chybějícími úložnými prostory v 
koupelnách, sprchových koutech a v nynějších dostupných produktech a 

poličkách na „přísavky,“ chtěla jsem součástí stěny vytvořit místo pro odkládání 
mycích prostředků. 

PProtože účelem mé práce bylo vytvořit modulární stěnu, pracovala jsem pouze s 
jedním modulem, který se opakuje. Po prověření několika variant jsem se rozhodla 
pro tvar seříznutého kvádru, kterým docílím největšího místa pro odkládací pro-
story.„Poličky“ by vznikly libovolným otočením jednotlivého prvku. Ty lze poskládat 

z obou stran stěny podle potřeby nebo počtu rodinných příslušníků.

Při řešení systému skládání tvárnic jsem narazila na několik problémů. Po 
konzultaci s výrobcem mi byl poskytnut QUICKTECH SYSTEM firmou SEVES 

GLASS BLOCK. Ten funguje na principu plastových profilů, které se lepí na luxfery 
speciálním lepidlem. Skleněné tvárnice jsou primárně z důvodu 

průhledu předem ošetřeny latexovou barvou. 

Skleněné tvárnice se v interiéru používají převážně pro osvětení tmavých částí či 
koutů. V mém projektu jsem se snažila aby stěna vedla světlo, ale zároveň aby se 

zachovalo soukromí koupelny.

Z toho důvodu jsem se Z toho důvodu jsem se rozhodla pro barvení v dutině bílou barvou s 55% průsvit-
ností (dnes je možnost barvení bílou barvou s 100% a 30% neprůsvitností, ale ani 
jedna mi však z důvodu průsvitnosti, buďto velké nebo malé nevyhovovala.). Tato 
barva propustí jen siluety a světlo, bílý odstín  zase zajisí ,že spára mezi luxfery 
skoro zaniká. Výsledkem je čistější a jednotnější dojem, než u tvárnic čirých, nebo 

barvených v jiných odstínech.
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LUXFER. Slovo obestřné tajemstvím. Slovníky ho neznají, není ani v 
seznamu registrovaných známek. Luxfera žije jen jako lidové označení, a přesto 

se často vyskytuje i v odborných textech.



Při prozkoumávání nynějšího trhu s úložnými prostory do sprchových koutů jsem 
narazila na obrovský nedostatek estetických produktů. Část z nich jsou buď na 
přísavky nebo na háčky. Další část jsou stojánky na postavení. Ne jen že jsou 
nevzhledné a zbytečně ubírají mnoho místa, ale v některých případech jako jsou 

stojánky na postavení se člověk musí ohýbat. V nejhorší variantě 
odkládací podkládací prostor zcela chybí a v takových případech přípravky lemují okraje van a 
sprchových koutů. Navíc je nutnost se ohýbat až k zemi. Jako nejestetičtější 

řešení mi příjde zabudovaný otvor na odkládání potřebných věcí. Jenomže k tomu 
jsou zapotřebí stavební úpravy. Stěna jako přepážka s úložnými prostory, u které 

nejsou zapotřebí stavební úpravy na trhu chybí. 

Co se týče dnešního trhu s luCo se týče dnešního trhu s luxfery, existuje jen 8 výrobců na celém světě. Pod 
jeden z nich spadá jediný závod u nás : VITRABLOK v Duchcově. Ten jako jediný 

na světě vyrábí i luxfery, které mají na každé straně jiný vzor. 

Nabídky se stále rozšiřují o mnoho barev a dekorů nebo zdokonalené technologie, 
mezi které mimojiné patří i protipořární odolnost. Tvary jsou až na pár vyjímek 
převážně jednotné. Základní a nejpoužívanější rozměr luxfer je 19x19x8 cm. Méně 
rozšířenou variantou jsou luxfery o rozměrech 30x30x8 cm a najdeme i pár 
specifických specifických kolekcí luxfer, navržené např. studiem Moneo - Brock nebo 
architektem Renzem Pianem, které lze vidět převážně na fasádách. 





Skleněné cihly se vyrábějí ze čtyř základních složek - drceného recyklovaného 
skla,křemičitého písku, uhličitanu sodného a vápence.V tavící peci se směs utaví 
na 1600° C, čímž se vytvoří skleněná tavenina. Z pece se do automatické výrobní 
linky po taktech vypouštějí přesně odměřené „kapky“ skloviny, které jsou dávko-
vány do lisovací formy pro vylisování poloviny luxfery při teplotě 800 °C . Razník 
určí její vzor i rozměr. Následně vzduch, proudící z trysek,prudce ochlazuje výlisek 
na 600°C tak,aby nebyl porušen tvar polotovaru. Pásem je polotovar dopraven k 
ssvařovacímu stroji, který opět nataví jejich hrany a obě poloviny neprodyšně spojí 
a zataví při teplotě 650 °C. Tvárnice musí chladnout velmi pomalu v samostatné 
chladící peci, kterou mohou opustit až po ochlazení na 50° C. Tento proces trvá 

od 2 do 8 hodin, podle velikosti či druhu výrobku. 

Kontrola potvrdí správné lícování obou polovin cihly a dbá na to, aby každý 
výrobek velikostí a tvarem odpovídal normě. ,Aby malta během stavby dokonale 
ulpěla na bocích tvárnic,z trysek se na ně nanáší vrstvička latexové barvy. 25
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Barevnosti se u luxfer dociluje dvěma způsoby (resp. technologiemi): buď
to je obarveno již samotné rozžhavené sklo přidáním barevné frity (barva je pak 
velmi stabilní, odolná venkovním vlivům včetně UV záření a změn teplot), nebo 
je vstříknuta syntetická barva ( směs polyvinylacetátu- acetáty vytěkají a zůstane 

polymerová vrstva) do již hotového a vychladlého odlitku. 

Barvení je manuální a pBarvení je manuální a probíhá tak, že již při svařování se do rohu cihly vloží grafito-
vá tyčinka – vznikne dírka na vlití barvy a ta se po barvení zalepí. Barva je pak sy-
tější a lze dosáhnout zcela identických odstínů. Ovšem tvárnice jsou méně odolné 
vůči klimatickým vlivům, čili barva bledne především vlivem slunečního záření). 

Druhá technologie je typická pro českého výrobce Vitrablok. Originální způsob bar-
vení vnitřku hotové luxfery vyvinul hlavní technolog sklárny František Němec a 

užívá se do dnes.

Dekorů a povrchových úprav je u luxfer dosahováno pomocí kovových forem, ze 
kterých jsou jednotlivé skleněné odlitky vyráběny. Ovšem dnes jsou dekory vytvá-
řené výhradně na vnitřní straně tvárnic a to kvůli usnadnění údržby luxfer. Vnější 

hladký povrch lze snadno čistit. 
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Původní návrh skládání - ocelové tyče s lanky. Kvůli kontaktu skla s kovem a stabilitě jsem bohužel nemohla použít.

Tvárnice 50x50 cm, nepoužitelné z důvodu vysoké váhy a špatné manipulaci.

Modul je možné otočit z osmi stran. 

Tvar asymetrických válců- nevzniklo mnoho úložného místa.Asymetrické tvary - téměř žádné odkládací prostory. 

Kdykoli jsem ubírala hmotu ze základního hranatého tvaru krychle, ubírala jsem s ním prostor na odkládání. To je důvod konečného tvaru.

Dekory jsem nepoužila z důvodu špatné údržby.
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