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Ûsledn˘m dodrÏováním uvedené zásady lze dosáhnout
vzniku úãelov˘ch typÛ skel s optimalizovan˘mi
vlastnostmi pro konkrétní typ stavby.
Izolaãní skla s meziskelními tepeln˘mi
fóliemi (HEAT MIRROR) umoÏÀují díky

své dÛmyslné konstrukci (na obrázku) s moÏností
pouÏití ‰iroké palety meziskelních folií rÛzn˘ch
vlastností (prostup viditelného svûtla v rozsahu
28 aÏ 88 %, regulace solárních ziskÛ od 20 do 70 %)
plnû vyhovût rÛznorod˘m poÏadavkÛm moderních
staveb. Ve‰keré typy skel zajistí dostateãné
prosvûtlení interiérÛ pfii udrÏení v˘born˘ch vlastností
i v ostatních parametrech, zejména nadstandardních tepelnû-
izolaãních vlastnostech s vysokou mírou regulace solárních ziskÛ.
Zejména zasklení pro pasivní a nízkoenergetické stavby pfiedstavuje
skuteãnou ‰piãku v souãasné nabídce izolaãních skel na trhu.

Zasklení pro pasivní (solární) stavby
Pasivní domy jsou navrhovány tak, aby mohly pfiijímat a vyuÏívat
sluneãní energii, a vlastnosti zasklení jsou proto solárním ziskÛm
maximálnû podfiízeny, a to i za cenu relativního zhor‰ení izolaãních
vlastností. Vychází se z pfiedpokladu, Ïe správn˘m návrhem stavby,
vãetnû vhodnû zvolené orientace a rozsahu zasklení, získané
solární energetické zisky v˘raznû pfiev˘‰í ztráty zpÛsobené men‰ími
izolaãními schopnostmi, protoÏe v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách
dosahuje intenzita tepelného toku sluneãního záfiení aÏ 1000 W/m2s.
V letních mûsících by solární zisky byly na závadu, protoÏe by
zpÛsobovaly okamÏité pfiehfiívání interiérÛ. Stavby se proto
navrhují tak, Ïe vyuÏívají pfiirozenou zmûnu v˘‰ky slunce v letních
a zimních mûsících, kdy proti vysoké poloze letního slunce jsou
prosklené plochy stínûny, ale naopak nízké poloze slunce v zimû je
zasklení vystaveno v plné mífie a energie se jen s mírnou regulací
propou‰tí do interiérÛ staveb, kde se solární zisky stfiádají, napfi.
v akumulaãní stûnû. Po skonãení sluneãního svitu je akumulovaná
energii uvolÀována a vyzafiována do interiéru. Jen skla
s tepeln˘mi fóliemi mohou pfii vysokém solárním zisku
poskytnout i nadstandardní izolaãní schopnosti.
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Pfiedstava o v˘voji univerzálního zasklení pro moderní budovy je fikce. Stejnû tak, jako nelze
projektovat totoÏné stavby pro rÛzné úãely, není ani moÏné navrhnout univerzální izolaãní
skla. Vlastnosti zasklení musí proto pfiesnû sledovat návrhové vlastnosti stavby, úãel uÏívání
a budoucí energetické pomûry.
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