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Vďaka tvaru U dokáže profilové sklo pre-
niesť aj pomerne vysoké zaťaženia a maxi-
málna inštalačná dĺžka dosahuje 7 metrov 
(v závislosti od zaťaženia vetrom), pričom 
nie je nevyhnutné zhotovovať ďalšie prieč-
ky. Výsledkom je fasáda s maximálnou za-
sklenou plochou. Profilové sklo sa vyrába 
v siedmich základných rozmerových ty-
poch, ktoré sa od seba odlišujú hrúbkou 
skla, šírkou jednotlivých elementov a výš-
kou príruby U-skla. 

Na trhu je v ponuke štandardné sklo, za-
ručujúce vysoký rozptyl svetla, priehľadné 
sklo valcované bez dekoru a sklo s jemný-
mi pozdĺžnymi linkami. Ďalej sklo so štruk-
túrou, ktorá pri vodorovnej aplikácii umož-
ňuje prenikanie svetla do vnútorného 
priestoru. Vďaka smeru štruktúry v zimnom 
období preniká dovnútra viac svetla, na-
opak, v letnom období je interiér chránený 
proti nadmernému žiareniu. Matované sklo 
je vhodné do priestorov s požiadavkou na 
obmedzenú priepustnosť svetla. Piesko-
vanie skla spôsobuje lom svetla a jeho di-
fúzny rozptyl. Požiadavky na vyššiu odol-
nosť proti zmene teploty spĺňa kalené sklo. 
Toto sklo je dostupné v čírom vyhotove-
ní, ale aj vo farebnom v odtieňoch stupni-
ce RAL. Dostupné je aj sklo so špeciálnou 
drôtenou vložkou (nezvyšuje bezpečnost-
né vlastnosti skla) a bezpečnostné tepelne 
predpäté sklo. 

Aby sa zabránilo samovoľnému praska-
niu, treba kalené, respektíve polokalené 
sklo podrobiť testu umelého starnutia 

(Heat Soak Test) v súlade s STN EN 14179-2: 
2005 (Sklo v stavebníctve. Prehrievané te-
pelne tvrdené sodnovápenatokremičité 
bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie 
zhody/Norma na výrobky). Sklo sa v urči-
tom časovom intervale tepelne zaťažuje. 
Testom možno vylúčiť viac ako 99 % prípa-
dov samovoľného prasknutia skla.

Materiál je stály, odolný proti UV žiare-
niu, nehorľavý a stopercentne recyklova-
teľný. Priepustnosť svetla je pri jednodu-
chom zasklení 83 %, pri dvojitom 63 %. Na 
zhotovenie steny orientovanej na západ 
možno použiť profilové sklo s protislneč-
nou ochranou. 

Tepelnoizolačné vlastnosti možno defi-
novať takto:

hodnota prechodu tepla štandardným 
typom profilového skla pri jednoduchom 
zasklení dosahuje U = 5,7 W/(m2  . K), pri 
dvojitom zasklení U = 2,8 W/(m2 . K),
hodnota prechodu tepla profilovým 

sklom so zabudovanou nízkoemisnou 
vrstvou dosahuje pri dvojitom zasklení 
U = 1,8 W/(m2 . K), 
reflexným pokovovaním profilového skla 
so zabudovanou nízkoemisnou vrstvou, 
ktorá obmedzuje vplyv slnečného žiare-
nia, sa získa riešenie vhodné na vytvore-
nie tepelnoizolačného a protislnečného 
zasklenia,
v špeciálnych prípadoch možno dosiah-
nuť hodnotu prechodu tepla až U = 1,2 
W/(m2 . K).
Sklo spĺňa aj požiadavky na protihlukovú 

ochranu – 41 až 55 dB v závislosti od typu 
skla. 

Systém tvorí sklo a hliníkový rám s pre-
rušeným alebo neprerušeným tepelným 
mostom. Zasklievať možno profilovým, 
ale aj izolačným sklom. Pri požiadavke na 

-

Obr. 2 Kombinácia sklených pásov, zasklených rohových terás a meta-

lického kazetového obkladu

Obr. 4, 5 Profilové sklo v časti technického podlažia

Obr. 3 Schodisková stena kombinovaná s metalickým obkladom
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Obr. 1 Bytový dom A – pohľady

Plechový fasádny systém DEKMETAL Posuvné okná, lodžie (Z72, Z73, Z74, Z 75) SCHÜCO

Zasklené fasádne systémy s oknami (Z 70, Z71) SCHÜCO

Zasklený fasádny systém schodiska (Z76)

Vstupné hliníkové dvere – číre sklo 
Oplechovanie okenných pásov – hliník
Strešné zvody – titánzinkový plech

Profilové sklo PROMALINE®

Farebná tenkovrstvová omietka BAUMIT 
(sivý odtieň)

ŽB stĺp

Severovýchodný pohľad

Juhozápadný pohľad Juhovýchodný pohľad

Severozápadný pohľad
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zvláštne typy zasklenia, napríklad šikmé 
alebo vodorovné zasklenie, respektíve va-
riant takzvaných skrytých rámov, existu-
jú špeciálne profily – konkrétna aplikácia 
je vyhotovená v súlade s projektom. Ob-
ľúbeným riešením je zasklenie do oblúka. 
Pri použití profilového skla možno realizo-
vať výplne s jednoduchým alebo dvojitým 
zasklením. Jednotlivé skla možno kombi-
novať a rezať v priečnom aj pozdĺžnom 
smere.

Profilové sklo sa v minulosti používalo skôr 
na priemyselné objekty. Postupným vývo-
jom sa sformovalo do takej podoby, že ho 
možno aplikovať aj v náročných architek-
tonických projektoch, ako sú projekty di-
vadiel, múzeí, nemocníc, nákupných ale-
bo športových centier, knižníc a podobne. 
Svoje uplatnenie nachádzajú aj v bytovej 
výstavbe.

Obytný dom A (SO 1A) je súčasťou byto-
vého komplexu Radouč Park II, ktorý svo-
jím umiestnením nadväzuje na existujúcu 
bytovú výstavbu. V budúcnosti sa počí-
ta s reali záciou troch objektov tohto typu, 
ktoré majú byť vzájomné prepojené. Stav-
ba sa realizuje na území určenom na byto-
vú výstavbu v katastrálnom území Mladá 
Boleslavv Českej republike.

Obytný dom má spolu 10 nadzemných 
podlaží – na ôsmich podlažiach sa nachá-
dzajú bytové jednotky, na jednom podla-

ží sa nachádza technické vybavenie domu 
a jedno podlažie tvorí otvorená parkovacia 
plocha (obr. 1).

Architektonické riešenie fasády bytových 
častí objektu je z hľadiska členenia a použi-
tých materiálov navrhnuté ako kombinácia 
častí sklených pásov, zasklených rohových 
terás (lodžií) a parapetných pásov z meta-
lického kazetového obkladu (obr. 2). Zadnú 
(severovýchodnú) fasádu na celú výšku ob-
jektu tvorí priebežná schodisková sklene-
ná stena (obr. 3) kombinovaná s metalic-
kým obkladom. Na obloženie spodného 
podlažia obytných častí po celom jeho ob-
vode (podlažie s technickým zázemím) sa 
použili sklenené diely z profilového skla 
(obr. 4 a 5).

Sklenené pásy okien bytovej časti sú 
kombinované s plechovým obkladom pa-
rapetných častí. Na 2. NP je navrhnuté ob-
loženie profilovým sklom. Povrch podnože 
– 1. NP – bude zhotovený z pohľadového 
betónu s náterom alebo stierkou s podob-
ným vzhľadom.

Profilové sklo sa použilo aj vo vstup-
ných priestoroch. Sklenené tvarovky z pro-
filového skla sa použili ako obklad železo-
betónových stien, ktoré oddeľujú vstupné 

priestory (vstupnú pasáž) od garážové-
ho státia (obr. 6 až 8). Do steny z profilo-
vého skla umiestnenej vo vstupnej hale 
sú osadené poštové schránky (obr. 9). Za-
ujímavým architektonickým prvkom tohto 
priestoru je aj atypická vlna z profilového 
skla (obr. 10 a 11).
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Obr. 6 až 8 Profilové sklo v stenách oddeľujúcich vstupné priestory od garážového státia

Obr. 9 Osadenie poštových schránok do steny 

z profilového skla

Obr. 10, 11 Vlna z profilového skla
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