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1 ÚVOD 

Popis technického řešení reklamního prostředku WALKBOARD® obsahuje všechny 
potřebné údaje pro jeho licenční výrobu.  

NAS CZECH GROUP, a.s. (dále také „NAS“ ) předpokládá, že popis technického 
řešení je pouze dvoustrannou záležitostí mezi ………. a NAS a že zúčastněné 
strany nebudou o popisu informovat žádnou třetí stranu, vyjma smluvně zajištěného 
licenčního výrobce WALKBOARDŮ®.  

 

V Praze dne 19.12. 2006 

 .................................................................. 

 

 

Identifika ční údaje NAS: 

Obchodní jméno: NAS CZECH GROUP, a.s. 

Sídlo firmy: Nekázanka 11, 112 21 Praha 1 

IČ: 27170098 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze 
v oddílu B, vložce 9478 

Generální ředitelka: Dana Němcová 

Info: +420 224 012 821-7 

WWW: www.nas-system.com 

 

Kontaktní osoba pov ěřená jednáním jménem NAS: 

Jméno a p říjmení  PhDr. Horymír Kryštof JUNEK 

Mobil: +420 775 215 248 

Telefon:  +420 224 012 821 

E-mail:  junek@nas-system.com 

 

Zpracovatel popisu 

Jméno a p říjmení:  Ing. Ladislav SEDLÁK 
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2 PROFIL SPOLEČNOSTI NAS CZECH GROUP, A.S. 

NAS CZECH GROUP, a.s. je reklamní a marketingová agentura, která v této oblasti 
poskytuje komplexní servis. V silné konkurenci trhu s reklamou má NAS CZECH GROUP, 
a.s. výjimečné postavení díky vlastním produktům – reklamním nosičům, které jsou jako 
užitné vzory  celosvětově chráněny. Jedním z nich, který je v tomto materiálu prezentován 
je WALKBOARD®. 

 

2.1 STRATEGIE A POSLÁNÍ 

Společnost NAS CZECH GROUP, a.s. vytváří konkurenceschopnou firemní kulturu 
a strukturu, která je připravena pohotově reagovat na současné i budoucí požadavky svých 
zákazníků a hledat a najít jejich optimální řešení. 

NAS CZECH GROUP, a.s. nabízí know-how se stále se rozšiřujícím portfoliem  nových 
nápadů a netradičních řešení, především v oblasti nových reklamních nosičů. Důkazem 
těchto aktivit NAS je i vlastnictví celosvětově patentovaných užitných vzorů na reklamní 
nosiče PACKBOARD®, což je reklama na obalech výrobků a STOPBOARD®, který slouží ke 
zvýšení bezpečnosti chodců na světly neregulovaných přechodech. Připravovanými 
novinkami jsou SNUFFBAG®, STOOLBOARD® a KRAKORCE, což jsou další netradiční 
reklamní nosiče. 

 

2.2 SLUŽBY 

NAS CZECH GROUP, a.s. poskytuje kompletní nabídku reklamních služeb. 

Špičkově vybavené grafické studio je schopno díky odbornosti a kreativitě svých pracovníků 
realizovat požadavky zákazníků od ideové myšlenky po konečnou výrobu. 

NAS CZECH GROUP, a.s. v současné době vytváří vlastní rozsáhlou reklamní 
infrastrukturu v České republice a Slovenské republice. Díky tomu, že je jediným 
poskytovatelem reklamních nosičů WALKBOARD®, který je schopen zajistit bezkonkurenční 
reklamní řešení, realizuje požadavky svých klientů především na tomto vlastním reklamním 
nosiči. 

Rozhodující předností NAS CZECH GROUP, a.s. při zabezpečování špičkové úrovně 
reklamních služeb je vysoký tvůrčí a personální potenciál spojený s využíváním nových 
prostředků a špičkových technologií a v neposlední řadě kreativního přístupu ke každému 
zákazníkovi. 
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3 WALKBOARD ® 

3.1 OBECNÝ POPIS 

WALKBOARD® je světelný reklamní nosič, jehož uplatnění je především z hlediska 
umístění velmi rozmanité. Převáženě je instalován v chodnících, ale díky své malé 
konstrukční hloubce nachází široké uplatnění rovněž v městských pasážích, nákupních 
a obchodních centrech, výstavních halách atd. Intenzivní, avšak příjemné a energeticky 
úsporné prosvětlení reklamního nebo informačního tématu činí z WALKBOARDU® 

nepřehlédnutelný prostředek reklamní či informační, který díky tomu, že je situován do 
pochozích tras, nezasahuje škodlivě do architektonického vzhledu okolí a navíc je efektně 
osvětluje. Díky svému umístění rovněž umožní významně omezit resp. nahradit různou 
vertikální reklamu, která bývá často svou nevhodnou instalací pro chodce nebezpečná. 
U WALKBOARDU® se umisťují reklamní nebo informační materiály pod krycí pochozí sklo 
s protiskluzovou úpravou. 

 

3.2 TECHNICKÉ ÚDAJE  

 

Rozměry:   1160 mm x 870 mm x 110 mm (d x š x v) 

Skříň:    plastový svařenec 

Pochozí pevnostní sklo: třívrstvé, protiskluzové, zaručená nosnost 1 000 kg 

Celková hmotnost:  82 kg 

Formát plakátu:  B1 (1000 mm x 707 mm) 

Osvětlení:   LED diody 880 ks (vysoce svítivé-úhel vyzařování min. 120°) 

Napájecí napětí:  24 V (externí transformátor 230V/24V nebo 127V/24V) 

Elektrický příkon:  60 W 

 

 

 

 

 

 

 

Nákres WALKBOARDU® 
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4 PARAMETRY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ WALKBOARDU ® 

Na základě zkušeností z praktického provozu tří vývojových etap WALKBOARDŮ® bylo 
zpracováno takové konstrukční řešení, které splňuje níže uvedené obsahuje zadání: 

• co nejmenší stavební hloubka 
• nosnost minimálně 1000 kp, 
• napájecí napětí - bezpečné 24 V nebo 48 V, 
• odolnost proti zatékání do prostor plakátu a elektroniky řízení osvětlení a vytápění, 
• při výměně plakátu manipulovat pouze s lehkým pochozím (vnějším) sklem,  
• protiskluzové vlastnosti pochozí části s koeficientem smykového tření pro suchý 

i mokrý povrch minimálně 0,6, a to i v zimních podmínkách, 
• řízené vytápění pochozí části WALKBOARDU® tak, aby teplota jeho pochozí části 

(skla) neklesla pod  +2°C, 
• automatické zapínání osvětlení WALKBOARDU® (s možností volby na trvale 

zapnuto) při soumraku (hodnota obvyklá pro osvětlení městských komunikací), 
• identifikační údaje WALKBOARDU®, výrobní číslo a dále logo a kontakt na 

dodavatele jsou umístěny na jeho rámu, tj. viditelné části tak, aby nezasahovaly do 
prostoru reklamy a byly odolné proti mechanickému poškození, 

• paměťový čip s výrobními údaji WALKBOARDU® a s možností odečítání (stažení 
údajů) na vzdálenost min. 0,5 m (čip je umístěn v prostoru elektroniky a osvětlení), 

• dosáhnout co nejnižší stavební hloubky bez narušení celistvosti osvitu vložené 
reklamy. 

5 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  WALKBOARDU ® 

5.1 WALKBOARD ® - SESTAVA 

Rozměry WALKBOARDU® viz příloha č.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  WALKBOARD® - sestava 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

„B“  

11 12 13 14 15 17 18 16 

19 20 
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POL. SOUČÁST – DÍL POL.  SOUČÁST – DÍL 

1 Přechodový rám z nerezové oceli 11 Dno skříně 

2 Těsnění ze silikonové pryže 12 Prostor pro osvětlení a elektroniku 

3 Těsnění prostoru plakátu  13 Lišta se silikagelem pro pohlcení vlhkosti 

4 Pochozí sklo s protiskluzovou úpravou 14 Úložný rám pro nosná skla 

5 Folie odrážející infračervené a UV záření 15 Těsnění proti vlhkosti 2 varianty viz „B“ 

6 Reklamní plakát 16 Zarážky vymezující uložení nosných skel 

7 Krycí sklo 5 mm 17 Otvory pro odtok vody 

8 Skla nosná 12 mm 18 Boční stěny skříně 

9 Světlo rozptylující folie 19 Topný systém vyhřívání skla 

10 Podpěra  nosného skla 20 Naváděcí lišty pro uložení pochozího skla 

 

5.2 SKŘÍŇ - SESTAVA 

Skříň obr. 1 je plastový svařenec z PP o tloušťce 15 mm, který je tvořen dnem 11, na 
kterém je usazen a přivařen úložný rám 14 pro nosná skla 8 a přivařeny boční stěny skříně 
18 s otvory pro odtok vody 17, k nimž je připevněn přechodový rám 1. Konstrukční řešení 
viz obr. 1, obr. 2 a příloha č. 1. 

5.2.1 Konstruk ční provedení  

 

Obr. 2 půdorys skříně 

 16 11 18 14 17 15 10 
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5.2.2 Úložný rám pro nosná skla 14 

Úložný rám pro nosná skla 14 je osazen těsněním proti vnikání vlhkosti 15, a to ve dvou 
variantách (a, b) řešení viz detail „B“ . Šířka rámu je podmíněna požadavkem výrobce skla 
na jeho uložení a výška je určena požadavkem na výšku zástavby osvětlení (rozptyl) 
a elektroniky. 
 

5.2.2.1 Varianta a (detail „B“)  

V této variantě je těsnění proti pronikání vlhkosti ze 
silikonové pryže kruhového průřezu s upevňovacím 
páskem (praporkem) umístěno do drážky úložného 
rámu 14 tak, že při překrytí nosnými skly 8 se 
těsnění deformuje do vytvořené drážky a tím je 
zabezpečeno dokonalé utěsnění prostoru pro 
elektroniku a osvětlení. Pro případ většího formátu 
než B1 je v této variantě možno s výhodou využít podpěr nosného skla 10, které mají 
stejnou výšku jako úložný rám 14. Tímto řešením lze dosáhnout lepších parametrů 
zatížitelnosti nosného skla, což by ve svém důsledku umožnilo zvětšit rozměry 
WALKBOARDU®  z nynějšího formátu plakátu B1 na formát B0 nebo A0, při zachování 
tloušťky nosného skla 8. Nutno provést výpočet a praktickou zkoušku nosnosti (1000 kp)!  
Šířka Š  úložného rámu 14 by měla být minimálně taková, jako výška lepených skel 
doporučujeme konzultovat s výrobcem skel. 

 

5.2.2.2 Varianta b (detail „B“)  

V této variantě je těsnění proti pronikání vlhkosti  ze 
silikonové pryže 15 ve tvaru pásky tloušťky max. 
0,3 mm, která je nalepena na úložný rám 14 a tím je 
zabezpečeno dokonalé utěsnění prostoru pro 
elektroniku a osvětlení. Tato varianta umožňuje využít 
podpěr nosného skla 10, které mají stejnou výšku jako 
úložný rám 14 a kdy jsou tyto podpěry 10 rovněž 
opatřeny stejným těsněním, které při své malé tloušťce prakticky zaručuje stejnou výšku 
uložení nosného skla 8. Popsané řešení umožní, že i při maximálním zatížení nosného skla 
8, kdy dojde k různé deformaci (stlačení) těsnění na úložném rámu 14 a distančního 
těsnění na podpěrách nosného skla 10, nedojde s ohledem na malou tloušťku použitého 
těsnění k neúměrnému průhybu (povoleno max. 0,4 mm) nosného skla 8 a k jeho 
případnému poškození. Toto  řešení pomůže k dosažení lepších parametrů zatížitelnosti 
nosného skla, což ve svém důsledku umožní zvětšit rozměry WALKBOARDU®  z nynějšího 
formátu plakátu B1 na formát B0 nebo A0, a to při zachování tloušťky nosného skla 8. 
Nutno provést výpočet a praktickou zkoušku nosnosti (min. 1000 kp)! Šířka Š úložného 
rámu 14  by měla být minimálně taková, jako výška lepených skel doporučujeme 
konzultovat s výrobcem skel.   

 

Š 

 

Š 
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5.2.3 Zarážky 16 vymezující uložení nosných skel 8 

Zarážky 16 vymezující uložení nosných skel 8 jsou umístěny v rozích úložného rámu 14 
a zajišťují stabilní pozici uložení nosného skla 8 na úložném rámu 14. 

5.2.4 Boční stěny sk říně 18 

Boční stěny skříně 18 spolu s naváděcími lištami 20 pro uložení pochozího skla slouží 
k přesnému uložení pochozího skla 4 při výměně reklamního plakátu. Současně jsou do 
bočních stěn usazeny matice z nerezové oceli, do kterých jsou zašroubovány šrouby M8 
z nerezové oceli (10 ks) připevňující přechodový rám 1. V místech usazení nerezových 
matic jsou boční stěny zvenčí zesíleny naplátováním (přivařením) výztužných částí z PP 
tloušťky 15 mm. Pro připevnění přechodového rámu 1 je možno použít i jiný způsob např. 
bajonetovým spojem, který je z hlediska manipulace podstatně výhodnější. U tohoto 
způsobu připevnění, který má menší rozsah než šroubový spoj je však nutno brát v úvahu 
výrobní (tloušťkové) tolerance jak skříně, tak především skel a jejich sestav (lepence) 
cca +/- 1,5mm. Boční stěny skříně musí mít nosnost minimálně 1000 kp, aby se nezbortily 
při přejezdu osobního automobilu, lehkého nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 
2,5 t a různých transportních a úklidových mechanismů (dle ČSN 730035 Zatížení 
stavebních konstrukcí).  
 

5.3 KRYCÍ RÁM 1 

 

5.3.1 Řešení p řechodového rámu – varianta 1 

Přechodový rám 1 je vyroben svařením z nerezové pásoviny o tloušťce cca 5 mm a šířce 
cca 40 mm. Jeho hrany směrem k pochozímu sklu 4 jsou sraženy pod úhlem 45°. Na jeho 
spodní straně je přilepeno těsnění ze silikonové pryže 2, které plní trojí funkci, a to utěsnit 
vnitřní prostory WALKBOARDU® proti vodě, zamezit přímému kontaktu přechodového 
ocelového rámu 1 s pochozím sklem 4, což by mohlo vést k jeho poškození a v dalším ke 
stažení celé sestavy skel a plakátu v jeden kompaktní celek. Na přechodovém rámu 1 jsou 
rovněž umístěny identifikační údaje WALKBOARDU®, výrobní číslo a dále logo a kontakt na 
dodavatele, a to takovou technologií, která je odolná proti mechanickému poškození (otěr - 
poškrábání) nebo je zvoleno takové umístění, případně zabezpečení, které zamezí 
uplatnění těchto nežádoucích vlivů. Povrchová úprava vnější strany přechodového rámu 1 
musí mít protiskluzové vlastnosti s koeficientem smykového tření pro suchý i mokrý povrch 
minimálně 0,6, a to i v zimních podmínkách. V bodech 5.2.2 až 5.2.4 jsou uvedeny další 
varianty řešení. 

5.3.2 Řešení p řechodového rámu – varianta 2 

Níže uvedený text a obr. 3 navazuje na předchozí popis včetně číselného označení 
jednotlivých částí WALKBOARDU®. 

5.3.2.1 Pochozí sklo 4  

Pochozím sklem 4 s protiskluzovou úpravou se překryje plakát, přičemž sklo 4 dosedne 
svojí plochou na těsnění 3 a tím zamezí průniku vody do prostoru plakátu. V předcházejícím 
popisu byly popsány dvě varianty provedení pochozího skla 4.Třetí varianta řešení spočívá 
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v tom, že sklo 4 je tvořeno dvěma skly 5mm + 8mm, mezi něž je rovněž vložena folie 
odrážející infračervené záření a celá tato sestava je slepena. Vrchní sklo 4 s protiskluzovou 
úpravou je na šířku i délku  o cca 20 – 30 mm menší než spodní sklo 4. Tím vznikne na 
vrchní straně pochozího skla 4 po jeho obvodu osazení do kterého je vsazen přechodový 
rám 1 tak, že celý WALKBOARD® je v jedné úrovni s pochozí trasou. 

5.3.2.2 Přechodový rám 1  

Přechodový rám 1 je vyroben svařením z ocelové pásoviny o tloušťce cca 2 mm a šířce cca 
35 mm, na jehož povrch je navulkanizována pryž tak, že jeho konečná tloušťka je 5mm a 
šířka 40 mm. Takto upravený rám je svojí vnitřní spodní stranou vsazen do osazení 
pochozího skla 4 a vnější hrana dosedá ke konkrétnímu obložení, do kterého je 
WALKBOARD® usazen tak, že celý WALKBOARD® je v jedné úrovni s pochozí trasou. 
Přechodový rám 1 je k připevněn k bočním stěnám skříně 18 šrouby 22 z nerezové oceli, 
jejíž matice 21 z nerezavějícího kovu (nerez, mosaz, bronz atd.) jsou zavrtány a připevněny 
v plastu bočních stěn skříně 18. Takto provedený přechodový rám 1 po svém připevnění 
šrouby 22 do značné míry zamezí průniku vody vnitřních prostor WALKBOARDU®.  Na 
přechodovém rámu 1 jsou rovněž umístěny identifikační údaje WALKBOARDU®, výrobní 
číslo a dále logo a kontakt na dodavatele, a to například technologií navulkanizováním 
pryžového štítku, kde veškeré údaje budou provedeny v celé jeho tloušťce (možno 
i v různých barvách), čímž bude dosaženo požadované odolnosti proti mechanickému 
poškození (otěr - poškrábání). Popsané provedení krycího rámu ve své podstatě (pryž) 
zaručuje protiskluzové vlastnosti s koeficientem smykového tření pro suchý i mokrý povrch 
minimálně 0,6, a to i v zimních podmínkách.  

5.3.2.3 Konstruk ční provedení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 
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POL. SOUČÁST – DÍL POL.  SOUČÁST – DÍL 

1 Krycí – přechodový rám z oceli + guma 15 Těsnění proti vlhkosti 2 varianty viz „B“ 

3 Těsnění prostoru plakátu  16 Zarážky vymezující uložení nosných skel 

4 Pochozí sklo s protiskluzovou úpravou 17 Otvory pro odtok vody 

6 Reklamní plakát 18 Boční stěny skříně 

7 Krycí sklo 5 mm 19 Topný systém vyhřívání skla 

8 Skla nosná 12 mm 20 Naváděcí lišty pro uložení pochozího skla 

11 Dno skříně 21 Matice 

14 Úložný rám pro nosná skla 22 Upevňovací šroub 

 

Poznámka.:  

U uvedených řešení je t řeba dodržet  tolerance dodávaných skel max. +/- 1 
mm, a to jak výškové, tak i stranové. Což vyžaduje,  aby skla byla broušena.  

5.3.3 ŘEŠENÍ PŘECHODOVÉHO RÁMU - varianta 2a 

Konstrukční řešení uvedené ve variantě 2a viz obr. 4 vychází z řešení varianty 2, avšak 
nabízí lepší vazbu přechodového rámu na pochozí protiskluzové sklo, kdy hrana skla je 
sbroušena po úhlem 45° a rovn ěž pryž navulkanizovaná na svařený rám z pásové oceli 
dosedá ke sklu hranou skosenou pod úhlem 45°.  

Poznámka  

Na ocelový svařenec přechodového rámu navulkanizovaná pryž může být o rozdílné 
tvrdosti na jednotlivých stranách. Na straně vnější, po které se chodí by mohla být tvrdší 
a strana vnitřní, přiléhající ke sklu by mohla být měkčí. 

5.3.3.1 Detail konstruk čního provedení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

 Pochozí sklo a protiskluzovou úpravou 4 Přechodový rám 1 

Pryž Ocelový rám Hrana skla broušena 45° 
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5.3.4 ŘEŠENÍ PŘECHODOVÉHO RÁMU – varianta 3  

Níže uvedený text a obr. č. 5 navazuje na předchozí popis včetně číselného 
označení jednotlivých částí WALKBOARDU®. 

5.3.4.1 Pochozí sklo 4  

Pochozím sklem 4 s protiskluzovou úpravou se překryje plakát, přičemž sklo 4 dosedne 
svojí plochou na těsnění 3 a tím zamezí průniku vody do prostoru plakátu. Pochozí sklo 
může být řešeno ve dvou variantách. První varianta je sklo 4 o tloušťce cca 10 – 12 mm se 
zvýšenou tvrdostí avšak ne příliš křehké (vyšší odolnost proti rozbití nárazem), je podlepeno 
folií odrážející infračervené záření, které by v letních měsících neúměrně vyhřívalo vnitřní 
části  WALKBOARDU®. Tato folie bude zároveň sloužit k fixaci skleněných střepů při 
případném rozbití skla 4.  Ve druhé variantě je sklo 4 tvořeno dvěma skly např. 
5mm + 8mm, mezi něž je rovněž vložena folie odrážející infračervené záření a celá tato 
sestava je slepena. 

5.3.4.2 Přechodový rám 1  

Přechodový rám 1 je vyroben svařením z ocelové pasoviny o tloušťce cca 1,5 – 2 mm, 
ohnuté do profilu U na jehož povrch je navulkanizována pryž. Takto upravený rám je svým 
vnitřním profilem U pevně nasazen na boční stěny skříně 18. Pochozí sklo 4 pak svojí 
vnější hranou dosedá k pryžovému meandru obložení přechodového rámu 1, jehož druhá 
strana, která je téhož profilu těsně dosedá k vnitřním stranám bočních stěn skříně 18. 
Navrženým řešením lze dosáhnout toho, že celý WALKBOARD® je usazen v jedné úrovni 
s pochozí trasou. Přechodový rám 1 není třeba dále připevňovat a svým do značné míry 
zamezí průniku vody vnitřních prostor WALKBOARDU®. Na přechodovém rámu 1 jsou 
rovněž umístěny identifikační údaje WALKBOARDU®, výrobní číslo a dále logo a kontakt na 
dodavatele, a to například technologií navulkanizováním pryžového štítku, kde veškeré 
údaje budou provedeny v celé jeho tloušťce (možno i v různých barvách), čímž bude 
dosaženo požadované odolnosti proti mechanickému poškození (otěr - poškrábání). 
Popsané provedení krycího rámu ve své podstatě (pryž) zaručuje protiskluzové vlastnosti 
s koeficientem smykového tření pro suchý i mokrý povrch minimálně 0,6, a to i v zimních 
podmínkách. 

  

5.3.4.3 Konstruk ční provedení  

POL. SOUČÁST – DÍL POL.  SOUČÁST – DÍL 

1 Krycí – přechodový rám z oceli + guma 14 Úložný rám pro nosná skla 

3 Těsnění prostoru plakátu  15 Těsnění proti vlhkosti 2 varianty viz „B“ 

4 Pochozí sklo s protiskluzovou úpravou 16 Zarážky vymezující uložení nosných skel 

6 Reklamní plakát 17 Otvory pro odtok vody 

7 Krycí sklo 5 mm 18 Boční stěny skříně 

8 Skla nosná 12 mm 19 Topný systém vyhřívání skla 

11 Dno skříně   
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Obr. č. 5 

 

 

Poznámka.:  

U uvedených řešení je t řeba dodržet  tolerance dodávaných skel cca + - 1 mm , 
a to jak výškové, tak i stranové. Což vyžaduje, aby  skla byla broušena.  

 

5.4 SKLA – FOLIE – PLAKÁT  

U popsaného technického řešení WALKBOARDU® jsou použita dělená skla se 
zabudovaným vyhříváním. Toto řešení usnadňuje výměnu plakátů (min. 1x za měsíc) tak, 
že tato práce není fyzicky náročná  a komplikovaná a navíc při poškození pochozího skla 4 
není nutno měnit ostatní tj. nosná skla 8, včetně krycího skla a topného systému. Vymění 
se pouze sestava pochozího skla 4 při jakémkoliv poškození pochozí části. Vzhledem k  
vysoké ceně nosných skel 8, včetně krycího skla a topného systému tak dochází 
k nemalým ekonomickým úsporám, je zjednodušen transportní proces a proces následné 
ekologické likvidace. Navržená soustava skel musí mít takovou pevnost, aby unesla 
zatížení minimálně 1000 kp, tzn. aby se nezbortila při přejezdu osobního automobilu, 
lehkého nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 2,5 t a různých transportních 
a úklidových mechanismů (dle ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí). Základní 
rozměry skel a přechodového rámu viz příloha č. 2.  

 4 6 7 19 8 1 

3 

15 

14 

11 

18 

17 

16 



 

VTO-A/001/06/S 15 19.12. 2006 

Vývojové oddělení  

 

5.4.1 Nosné sklo 

Nosné sklo je lepenec celkem ze tří skel. Dvě nosná skla 8 jsou silná 12 mm a mezi ně je 
vložena světlo rozptylující folie s malým absorpčním světelným koeficientem. Na vrchním 
z obou nosných skel 8 je uspořádán topný systém vyhřívání skla 19 , který je překryt krycím 
sklem 7 o tloušťce cca 5 mm. Celá tato soustava je slepena. Přívody elektrické energie pro 
topný systém vyhřívání skla 19 jsou vedeny otvory v nosných sklech 8 tak, že vyúsťují do 
chráněného prostoru 12 pro elektroniku osvětlení a vytápění, kde jsou napojeny na řídící 
elektroniku vytápění. Po celém obvodu nosného skla 8 je nalepeno těsnění 3 ze silikonové 
pryže, a to s mírným přesahem cca 1,5 – 2 mm nad jeho horní rovinu. 

 

5.4.2 Reklamní plakát 

Reklamní plakát, formátu B1, který je tištěn na světlo rozptylující a vodě odpudivou 
plastovou folii (tl. 0,3 mm) se umístí na slepenou soustavu nosných skel (8+7) 
s vyhříváním 19.   

 

5.4.3 Pochozí sklo 

Pochozím sklem 4 s protiskluzovou úpravou se překryje plakát, přičemž sklo 4 dosedne 
svojí plochou na těsnění 3 a tím zamezí průniku vody do prostoru plakátu. Pochozí sklo 
může být řešeno ve dvou variantách. V první variantě viz 5.3.1 a 5.3.4 je sklo 4 o tloušťce 
cca 10 – 12 mm se zvýšenou tvrdostí avšak ne příliš křehké (vyšší odolnost proti rozbití 
nárazem), je podlepeno folií odrážející infračervené záření, které by v letních měsících 
neúměrně vyhřívalo vnitřní části  WALKBOARDU®. Tato folie bude zároveň sloužit k fixaci 
skleněných střepů při případném rozbití skla 4.  Ve druhé variantě viz 5.3.2 a 5.3.3 je 
pochozí sklo 4 tvořeno dvěma skly např. 5mm + 8mm, mezi něž je rovněž vložena folie 
odrážející infračervené záření a celá tato sestava je slepena.  

 

5.4.3.1 Protiskluzová úprava pochozího skla  

Aby chůze po povrchu WALKBOARDU® byla bezpečná, musí být vnější, pochozí část 
skla 4 opatřena protiskluzovou úpravou. Ta je obvykle tvořena potiskem a zatavením 
křemičitých směsí s vysokou drsností do povrchu skla. Protiskluzová úprava musí mít 
velkou životnost a navíc by měla v co nejmenší míře omezovat pohled na reklamní plakát, 
který je pod takto upraveným povrchem skla 4 umístěn. Základním kritériem pro bezpečnost 
z pohledu protiskluzových vlastností povrchu pochozího skla 4 je nepřekročení minimální 
hodnoty koeficientu smykového tření, který je 0,6 (dle ČSN 744507/1981 Zkušební metody 
podlah), a to jak při suchém, tak především vlhkém povrchu skla 4. 
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5.5 OSVĚTLENÍ 

Osvětlení resp. podsvícení reklamního plakátu musí být po celé jeho ploše homogenní 
a o dostatečné intenzitě. V současné době je řešeno soustavou 864 kusů vysoce svítivých 
(1,8 cd) LED diod, které vyzařují bílé světlo pod úhlem 120° a jsou uspo řádány do formací 
navzájem sousedících rovnostranných trojúhelníků o straně 30 mm. Dokumentace řešení 
osvětlení viz příloha č. 3. 

5.5.1 Řízení režimu osv ětlení 

Vzhledem k tomu, že popsaná verze WALKBOARDU®, ve které je řešeno i vytápění, bude 
trvale napájena z rozvodu elektrické sítě, musí být řešena i otázka zapínání jeho osvětlení 
při snížené viditelnosti (v podvečer). V původním řešení, kdy byly WALKBOARDY® 
napojeny na veřejné osvětlení tato otázka řešena nebyla. Při umístění WALKBOARDU® 
např. do interiéru bude nutno zvolit režim trvalého osvětlení. Tyto jednoduše volitelné 
funkce jsou zadáním pro nový typ WALKBOARDU®. 

5.5.2 Tepelný režim osv ětlení 

Tepelný režim osvětlení vychází z použitých světelných zdrojů. Budou-li použity LED 
osvětlovací prvky je nutno dodržet hodnotu vnitřní teploty na co nejnižší úrovni, a to 
i v letních měsících, kdy je WALKBOARD® vyhříván sluncem. Je obecně známo, že se při 
teplotách nad 50°C snižuje životnosti t ěchto osvětlovacích prvků. To znamená, že 
osvětlovací systém musí vyzařovat do prostoru co nejmenší množství tepelné energie. 

6 PŘÍLOHY 

Příloha č   1: Rozměry WALKBOARDU® 

Příloha č   2: Základní rozměry skel a přechodového rámu 

Příloha č   3: Dokumentace řešení osvětlení 
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Rozměry WALKBOARDU ®  
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Základní rozm ěry skel 
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Dokumentace řešení osv ětlení



  

 

 


