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ADAPTÍVNE TIENIACE SYSTÉMY BUDOV S TAKMER NULOVOU 

POTREBOU ENERGIE 

5.1  ÚVOD 

V súčasnej architektúre rastie záujem o koncepčný prístup k navrhovaniu opláštenia budov, 

v ktorom sa opláštenie nechápe ako „statické“, ale ako na „dynamické“. Cieľom tohto 

prístupu je zlepšiť energetickú hospodárnosť a pohodové prostredie v budovách. V 

európskom kontexte je tento proces stimulovaný energetickou hospodárnosťou budov; 

keďže v EÚ sa musia stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie od začiatku roku 

2021. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vyvinúť nové materiály, koncepcie a 

technológie na ďalšie zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov. Za veľmi sľubnú 

stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa sa považuje navrhovanie budov, ktoré sú koncipované 

ako na podnety reagujujúci dynamický systém. Táto stratégia tiež otvára projektantom nové 

architektonicko-estetické možnosti. Hlavnou črtou tohto konceptu je vybavenie budov 

prvkami a systémami, ktoré dokážu permanentne reagovať na zmeny počasia a požiadavky 

používateľov budov. Problematika navrhovania a hodnotenia dynamických fasád sa v 

posledných rokoch dostala do širokej vedeckej a odbornej komunity (Loonen R. a kol., 2013; 

Aelenei D. a kol., 2016; Dakheel JA, Aoul KT, 2017; Fiorito F. a kol., 2016; Nagy Z. a kol., 

2016, Shady a kol., 2018 a mnoho ďalších). 

Adaptívne slnečné tieniace zariadenia, vyznačujúce sa vysokým stupňom adaptability a 

citlivosti, sú typickou súčasťou dynamických plášťov budov (najmä ich transparentných 

častí). Z čisto fyzikálneho hľadiska je ich správanie spojené so slnečným žiarením, denným 

svetlom a teplom. Všetky tieto fyzikálne veličiny majú dynamický charakter. Bohužiaľ, 

väčšina vyhodnocovacích fyzikálnych metrík a kritérií nie je vyvinutá s ohľadom na 

dynamický systém. V súčasnosti existuje medzera v nástrojoch a širších rámcoch, ktoré 

umožňujú architektom a inžinierom navrhnúť najvhodnejšiu techniku prispôsobenia 

tieniacej techniky pre konkrétnu budovu v konkrétnych klimatických a mestských 

podmienkach. 

Solárne tieniace zariadenia predstavujú jednu z pasívnych stratégií navrhovania, ktoré 

reagujú na rôzne klimatické podmienky s cieľom vyvážiť požiadavky na vnútorný komfort a 

energetickú účinnosť prevádzky budov. V poslednej dobe sa široko používajú mobilné 

adaptívne tieniace systémy (Al-Masrani a Al-Obaidi, 2019; Barozzi a kol., 2016; Lamontagne 

a kol., 2009; Nielsen a kol. 2011). Cieľom tejto štúdie je poskytnúť prehľad o adaptívnych 

tieniacich systémoch a ich navrhovaní. Táto štúdia sa nezaoberá otázkami, ktoré sa týkajú 

podrobností technickej inštalácie, mechanických a elektrických komponentoch, stratégiách 

automatizácie a riadenia, finančných nákladov a údržby. 
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5.2  “STATICKÉ“ A “DYNAMICKÉ“ TIENENIE BUDOV S TAKMER 

NULOVOU POTREBOU ENERGIE 

 

Navrhovatelia dynamických fasád budov často tvrdia, že budovy boli v minulosti navrhnuté 

ako „statické“, t.j. tie, ktoré nereagovali na počasie alebo sezónne zmeny. Taktiež sa 

stretávame s tvrdením, že tradičné fasády nie sú schopné prispôsobiť sa rôznym zmenám, 

ktorým sú vystavené, a reagovať na ne (napríklad Al-Masrani a Al-Obaidi, 2019). Tieto 

tvrdenia sú dosť falošné mýty, ako je znázornené na obrázku 5.1. 

 

  

5.1. obrázok – Je okenica „statický“ tieniaci systém? 

Okenice, záclony a iné tieniace zariadenia sú schopné správne reagovať na rozsiahle zmeny 

prostredia. Obvodová stena pozostávajúca z dobre izolovanej nepriehľadnej časti 

a z priehľadnej časti vybavenej vhodnou tieniacou technikou sa nemôže považovať za 

„statickú“. Tradičné pasívne stratégie a ich rôzne inovácie sú stále sľubným trendom pri 

navrhovaní a prevádzke budov. Aké sú argumenty tých, ktorí uprednostňujú trend 

navrhovania dynamických fasád budov pomocou adaptívnych tieniacich systémov? 

Poháňané novými architektonickými paradigmami a potrebou maximalizovať pohodlie v 

interiéri, najmä fasády komerčných budov a kancelárskych budov sa stali 

transparentnejšími. V tejto súvislosti sa zdajú byť nevyhnutné vonkajšie tieniace zariadenia.  

Súčasná výšková architektúra ukazuje aj trend smerom ku komplexným zakriveným a 

tvarovaným nepravidelným fasádnym systémom. Z toho vyplýva, že tieniace zariadenia 

musia byť tvarovo a funkčne komplexnejšie. Pokrok v oblasti informačných, mechanických a 

elektrických technológií vytvára predpoklady pre rozšírenie koncepcie adaptívnej 

architektúry (Shen a kol., 2015; Schleicher a kol., 2011; Karanouh a Kerber, 2015). 

Predpokladá sa, že adaptívna architektúra môže zvyšovať energetickú hospodárnosť budov, 

lepšie využívať obnoviteľné energie a to pri súčasnom zlepšení pohodlia používateľov 

vnútorných priestorov. Adaptívna architektúra je v podstatnej miere založená na funkčných 

vlastnostiach dynamických (aktívnych) plášťov budov. 
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Dynamické opláštenie budovy sa správa podľa algoritmov riadenia a riadiacich operácií, 

ktoré majú priamy vplyv na jeho výkon a fyzikálne vlastnosti. Základným prvkom 

dynamického opláštenia je adaptívny systém zatienenia slnečného žiarenia. Adaptívny 

tieniaci systém musí byť schopný meniť sa v závislosti od premenlivých meteorologických 

podmienok, požiadaviek na obsadenie a pohodlie, energetických a environmentálnych 

parametrov. Adaptívne („dynamické“) tieniace techniky sa často vzťahujú na konvenčné 

pohyblivé tieniace zariadenia, ako sú žalúzie, žalúzie, rolety atď. Existuje však aj veľa 

zásadne inovatívnych spôsobov zatienenia budov (pozri nižšie). Koncept adaptívneho 

tienenia s vhodným prispôsobením meniacim sa vonkajším a vnútorným podmienkam 

umožňuje flexibilitu v navrhovaní budovy a môže vyvážiť pozitívne a negatívne vplyvy 

slnečnej energie na funkčné vlastnosti budovy. Vysoko výkonná fasáda vybavená 

pokrokovým adaptívnym tieniacim systémom otvára nové možnosti interakcie medzi 

vonkajším a vnútorným prostredím. Adaptívne tieniace technológie otvárajú tiež nové 

možnosti pre environmentálne uvedomelé a udržateľné navrhovanie budov. Nové možnosti 

estetického usporiadania fasád budov sú často dominantným motívom praktického 

uplatnenia adaptívneho tienenia (pozri odsek 3). 

Mnohí technici sa domnievajú, že adaptívne zatienenie znižuje potrebu systémov techniky 

prostredia a tým aj celkové náklady na energiu budovy. Medzi konfiguráciou takýchto 

tieniacich systémov a energetickou náročnosťou chladenia, vykurovania, vetrania a 

osvetlenia však existujú zložité nelineárne fyzikálne a nefyzické vzťahy (pohodlie a správanie 

sa používateľov). Odozva užívateľa sa často zanedbáva pri energetických analýzach 

adaptívnych systémov HVAC. Ľudský faktor je dôležitý, pretože nie je spojený iba s 

technickými alebo environmentálnymi kritériami. Geometricky zložité a pohyblivé tvary 

tieniacich prvkov sa navyše veľmi problematicky z energetického hľadiska simulujú. 

 

5.2. obrázok – Interakcie adaptívneho tieniaceho zariadenia s technikou prostredia a umelým osvetlením 

„inteligentnej“ budovy (Hraška, 2020) 
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V súčasnosti môžeme konštatovať, že nie je k dispozícii dostatok spoľahlivých nástrojov na 

hodnotenie adaptívnych tieniacich systémov a chýbajú aj všeobecne platné hodnotiace 

kritériá. Adaptívna architektúra sa vyvíja a je tiež otázne, či je potrebné dosiahnuť stav 

schopnosti reagovať na akékoľvek vonkajšie alebo vnútorné stimuly. 

Zlepšenie adaptability znamená zvýšenie zložitosti, ktorá je spojená so zvýšenými nákladmi 

na inštaláciu a nákladmi na údržbu. Prílišná sofistikovanosť tieniacich systémov všeobecne 

ovplyvňuje ich životnosť a býva príčinou ich mechanických problémov. Nezanedbateľná je 

tiež značná spotreba energie na prevádzku adaptívnych tieniacich systémov. 

Obrázok 5.2 znázorňuje interakcie adaptívneho tieniaceho zariadenia s technikou prostredia 

a s umelým osvetlením „inteligentnej“ budovy. Adaptívne tieniace zariadenie obsahuje 

funkcie, ako je snímanie v reálnom čase, kinetické prvky, automatizácia a schopnosť 

ovládnutia jeho prevádzky používateľom. Pokrokové adaptívne tieniace zariadenia ako 

súčasť „inteligentného“ opláštenia budovy potrebujú výpočtové algoritmy, ktoré umožňujú 

stavebným systémom samočinne sa nastavovať a riadiť podmienky vnútorného prostredia. 

Používateľom budovy by sa mali poskytovať informácie, aby mohli upravovať svoje činnosti 

v závislosti od parametrov pohodlia užívateľov v interiéri a od spotreby energie. 

5.3  TYPOLÓGIA ADAPTÍVNYCH TIENIACICH SYSTÉMOV 

Všeobecný technický pokrok rozšíril možnosti navrhovania a prevádzky obvodových plášťov 

budov, ktoré môžu dynamicky meniť svoje vlastnosti. Adaptívne tieniace systémy (známe 

tiež ako dynamické, kinetické, reagujúce, aktívne, nastaviteľné, inteligentné, pokročilé, 

prepínateľné, interaktívne a podobne - tieto pojmy nie sú čisté synonymá, ale často je 

problém jasne odlíšiť, v čam sa vzájomne líšia) sú zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou 

adaptívnej (dynamickej) fasády. V mnohých prípadoch je práve adaptívne tieniace 

zariadenie podstatou dynamickej fasády, resp. opláštenia budovy. 

Mike Davies (Davies, 1981) predstavil už dávnejšie high-tech koncept dynamickej obvodovej 

steny, ktorý sa nazval „polyvalentná stena“. Sám svoj koncept opísal takto: 

„Potrebujeme environmentálnu diódu, progresívne tepelné a spektrálne spínacie zariadenie, 

dynamický interaktívny multifunkčný procesor pôsobiaci ako koža budovy. Dióda je logicky 

založená na pozoruhodných fyzikálnych vlastnostiach skla, ale bude musieť zahrnúť väčší 

rozsah tepelných a vizuálnych adaptívnych výkonových schopností do jedného viacmocného 

produktu. Táto environmentálna dióda, viacmocná stena ako plášť budovy, odstráni rozdiel 

medzi pevnou a priehľadnou. “ 

Jeho návrh je uvedený na obrázku 5.3, kde každá vrstva plní špecifickú funkciu. Táto 

myšlienka sa nikdy nerealizovala, ale tento koncept je stále veľmi inšpiratívny. Mnoho 

nových zasklievacích systémov a fasádnych technológií čerpá z odkazu M. Daviesa. 
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Adaptívne tieniace systémy môžu meniť svoj tvar, rozlohu,  polohu alebo vlastnosti. Môžu 

meniť niekoľko týchto vlastností alebo všetky naraz alebo v určitom časovom slede. 

Primárnou funkciou adaptívnych 

tieniacich systémov je zvyčajne 

aktívne regulovať vnútorné 

prostredie a energetickú 

hospodárnosť budovy. Adaptívne 

tieniace systémy sú založené na 

zmene vlastností alebo správania 

v makro alebo mikro mierke 

alebo je to kombinácia oboch, 

obrázok 5.4 

Zmeny v mierke makra 

znamenajú, že obvodový plášť 

budovy je zatienený určitými 

tvarovými alebo pohyblivými 

prvkami (napríklad mechanicky). 

Mikroškála znamená, že k 

optickým a termofyzikálnym 

zmenám zvyčajne dochádza v 

tieniacom materiáli, čo zvyšuje 

účinok tienenia. Typickým príkladom je zasklenie s povlakom, ktorý mení svoje vlastnosti v 

závislosti od teploty alebo intenzity svetla (t.j. chemicky alebo elektrochemicky). 

 

5.4. obrázok – Základná typológia adaptívnych tieniacich systémov 

 

5.3. obrázok – „Polyvalentná stena” (Davies, 1981) 

1 - číre sklo, 2 - vonkajšia senzorová a kontrolná logická vrstva, 3 
- fotoelektrická mriežka, 4 - selektívny absorbér tepla, 5 – elektro- 

reflexný povlak, 6 - mikroporézna vrstva prepúšťajúca plyn, 7 – 
elektro-reflexný povlak, 8 - vnútorný senzorická a riadiaca logická 

vrstva, 9 - číre sklo 
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Pokročilé zasklenie v mikro mierke môže meniť priepustnosť svetla, spektrálne zloženie 

prepusteného svetla alebo presmerováva šírenie svetla. 

Poloha tieniacich systémov vo vzťahu k tienenému objektu môže byť vonkajšia, vnútorná 

a integrovaná v opláštení budovy (zvyčajne v zasklievacom systéme). Adaptívny systém 

tienenia môže mať aj ďalšie funkcie, napr. dodatočnú tepelnú izoláciu obvodového plášťa 

budovy, reguláciu denného svetla (rozptylovanie, eliminácia oslnenia) a premenu slnečnej 

energie na iné formy energie.  

 

5.5. obrázok – Základné metódy regulácie slnečného žiarenia slnečnými clonami 

Adaptívne systémy tienenia možno kategorizovať podľa fyzikálnych / optických procesov, 

ktoré zabezpečujú ochranu budovy pred nadmerným slnečným žiarením, obrázok 5.5. 

Tieniace systémy môžu regulovať slnečnú energiu odrazom (zrkadlovým alebo difúznym), 

absorbovaním, presmerovaním alebo filtrovaním a kombináciou týchto možností. 

Absorbovaná slnečná energia sa mení na tepelnú energiu. Časť absorbovanej energie sa 

môže premeniť na iné formy energie, napríklad na elektrickú energiu, chemickú energiu, 

biopalivo, akumulované teplo. 

Pre adaptívne slnečné tieniace systémy sa používa veľa „smart“ materiálov, ako sú: 

• materiály reagujúce na teplotu (zliatiny s tvarovou pamäťou, polyméry s tvarovou 

pamäťou, hybridy s tvarovou pamäťou, termochromatické polyméry, termotropné 

materiály, materiály s fázovou zmenou (MFZ), 

• materiály reagujúce na slnečné žiarenie (polyméry reagujúce na svetlo, 

fotovoltické články), 
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• chromogenické materiály (elektrochromické, plynochromické, fotochromické), 

• ostatné materiály (elektroaktívne polyméry, piezoelektrické materiály, materiály 

meniace svoje magnetické vlastnosti, tekuté kryštály, zariadenia so 

suspendovanými časticami). 

Adaptívne systémy tienenia možno rozdeliť do štyroch tried: kinetické tienenie, 

prepínateľné zasklenia, multifunkčné systémy a špecifické systémy, obrázok 5.6. Ovládanie 

adaptívnych tieniacich systémov môže byť manuálne, motorizované s centrálnymi príkazmi 

zapnúť-vypnúť, plne automatizované alebo samoregulačné. Ručné ovládanie nezabezpečí 

normami požadované parametre vnútorného prostredia alebo požadované úspory energie. 

Na druhej strane plne automatizované a samoregulačné adaptívne systémy nie vždy 

umožňujú manuálne riadenie tak, aby vyhovovalo aktuálnym potrebám užívateľov 

vnútorných priestorov. To môže byť v rozpore s jednou zo základných úloh tieniaceho 

zariadenia, ktorým je poskytovať komfortné vnútorné prostredie. Preto sú interakcie a 

spokojnosť používateľa dôležitými faktormi, ktoré nemožno zanedbať. 

 

5.6. obrázok – Typológia adaptívnych tieniacich systémov (Hraska, 2018) 

Je zrejmé, že adaptívny tieniaci systém a jeho riadenie je potrebné optimalizovať pre 

konkrétne podnebie, jednotlivé zóny budovy a treba zohľadniť aj ďalšie relevantné faktory. 
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Z hľadiska ochrany budovy pred nadmerným slnečným žiarením je rozhodujúcim 

parametrom adaptívneho tieniaceho systému rozsah solárnych faktorov (hodnoty g), ktoré 

dosahuje. Napríklad pre elektrochromické zasklenie je typický rozsah hodnôt g od 0,64 (číry 

stav) do 0,16 (úplne tmavý stav). 

Mnohé externé adaptívne tieniace systémy, hlavne biológiou inšpirované druhy, sa často 

používajú ako zámienka na navrhovanie jedinečných dynamických fasád. Skutočnou 

motiváciou týchto riešení je najčastejšie prestíž architekta a staviteľa. 

5.4  VYBRANÉ DRUHY ADAPTÍVNYCH TIENIACICH S YSTÉMOV A ZÁSADY 

ICH NAVRHOVANIA 

Moderné budovy často v malej miere zohľadňujú konkrétne klimatické podmienky 

a miestne materiálové zdroje a stávajú sa podľa „medzinárodných“ pravidiel a požadované 

parametre ich vnútorného prostredia sa v podstatnej miere dosahuje technickou 

prostredia. V rámci uvedeného trendu sa hľadajú prostriedky, ktoré môžu zlepšiť funkčné 

vlastnosti budov efektívnym spôsobom. Adaptívne tieniace systémy sa javia ako sľubný 

spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele. Adaptívne tieniace systémy môžu alebo nemusia byť 

súčasťou adaptívnych obvodových plášťov budov. Adaptívne systémy pomáhajú využívať 

energiu prostredia (slnečné svetlo, denné svetlo) a súčasne regulujú jeho nadmernú 

dostupnosť, aby sa znížili náklady na chladenie alebo eliminovalo riziko oslnenia. Je známe, 

že budovy s takmer nulovou potrebou energie (BTNPE) majú zvýšenú potrebu chladenia. 

Tieniace zariadenia BTNPE sú jedným z energeticky najúčinnejších riešení na odstránenie 

nadmerného prehriatia. Adaptívne systémy slnečného zatienenia sa dajú ovládať 

mechanicky alebo pomocou inteligentných materiálov/systémov. Pomocou simulačných 

nástrojov je možné navrhnúť a prevádzkovať adaptívne tienenie tak, aby zohľadňovalo 

všetky urbanistické, architektonické, klimatické, technické a iné požiadavky tak, aby sa 

parametre vnútorného prostredia dosiahli energeticky efektívnym spôsobom. 

Na obrázku 5.6 je uvedených veľa typov adaptívnych tieniacich systémov. V tejto publikácii 

uvedieme len niektoré z nich podrobnejšie. Na niekoľkých príkladoch vysvetlíme princípy 

fungovania tieniacej techniky založenej na nanotechnológiách a tiež ukážeme novšie 

varianty tienenia, ktoré patria do kategórie „makro“. 

5.3.1 Elektrochromické zasklenie 

Poznáme niekoľko variantov elektrochromického zasklenia, ktorých vývoj stále prebieha. Sú 

založené na elektrochromizme niektorých materiálov, ktoré môžu reverzibilne zmeniť farbu. 

Na súčasnom trhu existujú hlavne typy elektrochromatického zasklenia, ktoré sú založené 

na pohybe iónov lítia, obrázok 5.7. V dôsledku nízkeho elektrického napätia sa lítiové ióny 

pohybujú medzi dvoma priehľadnými elektródami cez separátor a elektrolyt z jednej 
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elektrochromickej vrstvy do druhej, čím sklo stmavne. Ak sa elektrické napätie zastaví alebo 

sa zmení polarita, ióny sa vrátia do pôvodnej vrstvy a sklo sa vyčíri. Zmena stavu trvá asi 5 

minút. V čírom stave elektrochromické zasklenie prepúšťa okolo 60% svetla. Obrázok 5.8 

ukazuje relatívnu zmenu v spektrálnej priepustnosti svetla z číreho stavu do modrého stavu,  

 

5.7. obrázok – Elektrochromické trojsklo (Hraška, 2020) 

1 - napájanie, 2 - elektrochromické sklo, 3 - vnútorné ploché sklo s nízkoemisnou povrchovou úpravou, 4 - dutina 

naplnená vzácnym plynom, 5 - rám okna, 6 - sklo, 7 - priehľadný elektrický vodič, 8 - elektrochromická vrstva, 9 - 

iónový vodič (elektrolyt), 10 - elektrochromatická vrstva (iónový akumulátor) 

ktorý významne mení spektrálne 

zloženie denného svetla v 

interiéri. Vnútorný pohľad na 

elektrochromické zasklenie s 

tabuľami v úplne čírych a úplne 

tmavých stavoch je na obrázku 

5.9 (Pacheco-Torgal et al., 2019). 

5.3.2 Plynochromické zasklenie 

Obrázok 10 zobrazuje princíp 

plynového chromatického 

zasklenia. Ak je plynochromický 

povlak (WO3 - oxid wolfrámu) 

vystavený nízkej koncentrácii 

vodíka obsiahnutého v nosnom 

plyne (argón alebo dusík), zmení 

 

5.8. obrázok – Relatívna priepustnosť svetla cez 

elektrochromické zasklenie  

1) číry stav, 2) maximálne sfarbený stav 
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sa na modrú. Keď je povlak vystavený kyslíku, vráti sa do pôvodného priehľadného (číreho) 

stavu. To umožňuje užívateľovi zafarbiť zasklievacie tabule a meniť tak množstvo slnečného 

žiarenia, ktoré nimi prechádza. Elektrolyzér a čerpadlo sú spojené so zasklením pomocou 

rúrok, ktoré tvoria uzavretú slučku. Zmena z číreho stavu na sfarbený (a naopak) trvá 2 až 

10 minút. Najmä vysoké náklady na tieto typy zasklenia (nazývajú sa aj vypínateľné alebo 

prepínateľné) a relatívne krátka životnosť v porovnaní s konvenčnými zaskleniami budov 

bránia ich širšiemu použitiu. Pretože sklo mení svoju farbu, chromogenické zasklenie nie je 

vhodné pre mnoho typov interiérov. 

 

5.9. obrázok – Pohľad z interiéru na elektrochromické zasklenie v čírom stave (vľavo) a plno stmavené (vpravo). 

(Pacheco-Torgal et al., 2019) 

5.3.3 Solárne tepelné benátske žalúzie  

Solárne tepelné benátske žalúzie (STBŽ) 

kombinujú solárny tepelný kolektor 

s adaptívnym tienením, obrázok 5.11 

(Denz et al., 2018). Tepelné trubice sú 

v tomto systéme neoddeliteľnou súčasťou 

inak konvenčných žalúzií. Tepelné trubice 

prenášajú teplo do zberného potrubia, 

ktoré je súčasťou hydraulického okruhu 

budovy. Otáčanie žalúzií sa dá regulovať 

automaticky na základe pokynov z 

centrálneho riadiaceho systému. Je to 

zložitý pohyblivý mechanický systém s 

mnohými komponentmi a tekutinami. 

Existuje mnoho zásadne podobných 

adaptívnych tieniacich systémov. Takéto 

 

5.10. obrázok – Plynochromické zasklenie 

1 - plynochromická vrstva, 2 - nízkoemisný povlak, 3 - 

špeciálny dištančný rámik umožňujúci prívod plynu, 4 - 

štandardný dištančný rámik, 5 - tesnenie, 6 - rám okna 
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systémy sú nákladné, náročné na údržbu a menej efektívne ako sa očakávalo. Očakávané 

parametre inovatívnych systémov sú zvyčajne založené na príliš optimistických teoretických 

predpokladoch. 

 

5.11. obrázok – Solárne tepelné benátske žalúzie (Denz at al., 2018) 

  

5.12. obrázok – Posuvné tieniace panely na novostavbe v Bratislave (Slovensko). Foto: Jozef Hraška, 2018. 

5.3.4 Tieniace panely 

V posledných rokoch sa rozšírilo používanie tieniacich panelov (tiež sa nazývajú tieniace 

paravány). Najbežnejšie sa vyskytujú jednoduché tieniace panely, ktoré sú znázornené na 

obrázku 5.12. Panely sa obvykle pohybujú horizontálne ručne. Panely je možné ovládať aj 
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automaticky (užívateľ má však možnosť použiť panely podľa svojich potrieb). V tomto 

prípade sa však ich aplikácia stáva oveľa drahšou. Tieniace panely môžu účinne zatieniť 

zasklené časti fasády, regulovať denné svetlo a eliminovať oslnenie. Existujú aj 

sofistikovanejšie verzie architektonických žalúzií, ktoré zvyšujú tepelnú a zvukovú izoláciu 

fasád a ich vzduchotesnosť. Tieniace panely je možné použiť pre nové aj existujúce budovy. 

Vyrábajú sa zväčša z hliníka a dreva. Môžu sa však vyrábať aj z iných materiálov alebo pri ich 

výrobe sa môžu kombinovať rôzne materiály. 

  
 

 

 

 

5.13. obrázok – Automatizované vnútorné textilné slnečné clony v administratívnom komplexe Cassovar v 

Košiciach (Slovensko). Foto: Jozef Hraška, 2015. 

5.3.5 Tieniace tkaniny 

Existuje mnoho tieniacich zariadení na báze tkanín. Vonkajšie alebo vnútorné slnečné clony 

používajú tkaninu na odrážanie, rozptyľovanie alebo absorbovanie slnečného žiarenia. 
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Okrem ochrany vnútorného prostredia budov pred nadmerným slnečným žiarením a 

elimináciou oslnenia poskytujú textilné tkaniny aj mäkko rozptýlené denné svetlo. 

Motorizované tieniace tkaniny patria medzi adaptívne tieniace systémy. Tieto inteligentné 

motorizované clony sa dajú programovať ako súčasť systému automatizácie domácnosti 

alebo kancelárie. Automatizovaná interiérová tieniaca látka v kancelárskom komplexe 

Cassovar v Košiciach je na obrázku 5.13. V zamračených dňoch sú tieniace látky navinuté do 

rúrok a automaticky alebo na pokyn obsluhy sa rozvinú za slnečných dní. 

5.3.6 Zlepšenie účinnosti adaptability tieniacich lamiel ich tvarovaním 

Niektoré z možností zmeny priepustnosti slnečného svetla pomocou tvarovania tieniacich 

lamiel ilustrujú obrázky 5.14 a 5.15. Mikrolamely v horizontálnom zasklení (obrázok 5.14) sú 

cez priehľadný plast otvorené severným smerom. Hliníkové priečky s vysokou odrazivosťou 

sú tvarované tak, aby odrážali priame slnečné svetlo v stanovenom rozsahu výšok slnka. 

Dokonca aj tvarovaním statických lamelových žalúzií je možné dosiahnuť významnú zmenu 

v prenose slnečného žiarenia, obrázok 5.15. Pohyblivé lamely môžu byť v tomto ohľade 

samozrejme ešte efektívnejšie. 

 

5.14. obrázok – Mikrolamely v zasklení 

 

5.15. obrázok – Tvarované lamely. Typ RETRO (vľavo, Arnesen et al., 2011), iný typ tvarovania (vpravo)  
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5.3.7 Princípy navrhovania adaptívnych tieniacich zariadení 

Na predikciu energetickej a environmentálnej výkonnosti budovy s adaptívnym tieniacim 

systémom je potrebné zvážiť mnohé aspekty, ako napríklad (Guide, 2015): 

• typ a rozmery budovy,  

• požiadavky na príjemné vnútorné prostredie (tepelné, vizuálne a akustické 

pohodlie, kvalita vzduchu), 

• orientácia a sklon priehľadných častí obvodového plášťa budovy, 

• orografia a urbanistické štruktúry okolo stavebného pozemku, 

• spôsob a druh prevádzky v budove, 

• klimatické údaje, 

• hodnoty súčiniteľov prechodu tepla (U-hodnoty) stavebných prvkov (strecha, 

vonkajšie a vnútorné steny, podlahy na teréne a vnútorné podlahy a okná), 

• tepelnoakumulačné vlastnosti stavebných konštrukcií a vybavenia budov, 

• systém vetrania, 

• optické parametre zasklenia a tieniacich zariadení, 

• vnútorné tepelné zisky, 

• faktor využitia tepelných ziskov, 

• faktor využitia tepelných ziskov pre vykurovanie, 

• faktor využitia tepelných strát na chladenie, 

• požiadavky na vykurovanie jednotlivých miestností, 

• požiadavka na chladenie jednotlivých priestorov, 

• denné a nočné priebehy klimatických činiteľov počas celého roka. 

Správne navrhovanie tieniacich zariadení teda nezávisí iba od geometrie slnečných lúčov a 

okna. Osobitne pri navrhovaní pevných vonkajších tieniacich prvkov je dôležité poznať 

geometriu slnečných lúčov. V prípade automatického riadenia adaptívnych tieniacich 

systémov musíme optimalizovať množstvo parametrov. Niektoré parametre sú protichodné 

alebo sa vzájomne vylučujú. Napríklad prenikanie priameho slnečného svetla do interiéru v 

zime je vítané z hľadiska úspory energie na vykurovanie, ale môže byť neprijateľné z 

hľadiska oslnenia. To môže byť neprijateľné, ak sú miestnosti obsadené ich užívateľmi, ale 

keď je miestnosť prázdna, môžeme počas vykurovacej sezóny prepustiť priame slnečné 

žiarenie do miestnosti (ak je to z energetického hľadiska vhodné). Preto, ak navrhujeme 

adaptívne tieniace systémy a ich automatickú reguláciu, musíme vziať do úvahy všetky 

vyššie uvedené parametre budovy a plány obsadenia a využívania miestností. Zároveň je 

potrebné nechať užívateľom vnútorných priestorov možnosť zasahovať do automatickej 

regulácie. Je to preto, že potreby používateľov sú tiež dynamické premenné. Na jednej 

strane toto opatrenie zvyšuje možnosť prispôsobenia vnútorného prostredia potrebám 
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konkrétneho používateľa v danom čase; na druhej strane sa nemusia dosiahnuť očakávané 

úspory energie na chladenie, vykurovanie a umelé osvetlenie budovy. 

Pri navrhovaní adaptívnych tieniacich zariadení je ich architektonický a estetický aspekt 

často v popredí. Architektonické dôvody na použitie konkrétneho tieniaceho systému môžu 

znížiť jeho technickú výhodnosť. Inštalácia, prevádzka a údržba mnohých adaptívnych 

tieniacich systémov je drahšia ako štandardná tieniaca technika. V praxi adaptívne tieniace 

systémy často spôsobujú zhoršenie denného osvetlenia vnútorných priestorov a tiež často 

zhoršujú výhľad z budovy. 

5.5  PRÍKLADY APLIKÁCIÍ KOMPLEXNÝCH ADAPTÍVNYCH TIENIACICH 

SYSTÉMOV  

Väčšina existujúcich adaptívnych slnečných tieniacich systémov je špecifickým riešením pre 

jednotlivé prípady. Napriek trendovitosti týchto riešení je často otázne, či sú energeticky 

efektívne a či zlepšujú vnútorný komfort v porovnaní s tradičnými riešeniami. Bohužiaľ v 

dostupnej literatúre chýbajú podrobné monitorované údaje o výkone adaptívnych fasád / 

adaptívnych tieniacich systémov a vyhodnotenie očakávaných prínosov po určitom čase 

prevádzky budovy. 

Tu je niekoľko, zväčša realizovaných, adaptívnych adaptívnych tieniacich systémov s 

krátkym komentárom. 

5.5.1 Inštitút arabského sveta 

Pravdepodobne najznámejším príkladom adaptívneho tieniaceho systému je Inštitút 

arabského sveta (francúzsky Institut du Monde Arabe), ktorý navrhol architekt Jean Nouvel 

a ktorý bol dokončený v roku 1987 (postavený v rokoch 1981 až 1987) v Paríži vo 

Francúzsku. Architekt čerpal inšpiráciu z archetypálneho prvku arabskej architektúry 

(mashrabiya) a medzi dvoma sklenenými tabuľami juhozápadnej fasády navrhoval kovové 

prvky, podobné uzáverom fotoaparátov, obrázky 5.16 a 5.17. Prvky sú jednotlivo ovládané 

malými motormi pripojenými k centrálnemu počítačovému ovládaniu. Používatelia nemôžu 

systém ovládať. 30 000 mechanických regulačných membrán reagujúcich na svetlo malo za 

následok neustálu údržbu a vážne mechanické problémy, ktoré viedli k znefunkčneniu 

systému. 

Tento systém zdôraznil potrebu mimoriadnej pozornosti na funkčnosť adaptívnych 

solárnych fasádnych / tieniacich systémov v reálnom živote. 
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5.16. obrázok – Adaptívny tieniaci systém Inštitútu arabského sveta v Paríži (Murray, 2009) 

 

5.17. obrázok – Adaptívny tieniaci systém Inštitútu arabského sveta, pohľad z interiéru 

5.5.2  Budova Q1 spoločnosti ThyssenKrupp AG 

Adaptívny tieniaci systém budovy ThyssenKrupp Quarter (známej ako Q1) v Essene v 

Nemecku pozostáva z mnohých lamiel z nehrdzavejúcej ocele a trojuholníkových, 

štvorcových a lichobežníkových tieniacich prvkov (tzv. plutiev - celkom obsahujú 400 000 

centrálne riadených lamiel), ktoré sa otvárajú a zatvárajú podľa polohy slnka v reálnom 

čase, obrázok 5.18. Pohyb tieniacich prvkov zaisťuje celkom 1 600 motorov. Tento systém sa 
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tiež snaží maximalizovať pre používateľov výhľad z budovy, ale používatelia nemajú ovládací 

systém individuálne ovládať. 

 

 

 

 

5.18. obrázok – Adaptívny tieniaci systém budovy Q1 spoločnosti ThyssenKrupp AG (Balascakova, 2016) 

Denné osvetlenie v Q1 je udržiavané na úrovni, ktorá spĺňa normy pre umelé osvetlenie. Je 

otázne, či takáto úroveň svetla saturuje biologické potreby ľudí. Je tiež otázkou, či takéto 

riešenie adaptívneho slnečného zatienenia je v súlade s trvalo udržateľnou výstavbou. Z 

technického hľadiska tieniaci systém budovy Q1 prekonáva adaptabilnú fasádu Inštitútu 

arabského sveta. Dôvodom je obrovský technický pokrok a pokrok v oblasti IT technológií, 

ktorý sa dosiahol od času, v ktorom sa vybudoval Inštitút arabského sveta. 

Architekt: JSWD Architekten + 
Chaix & Morel et Associés 
Rok projektu: 2010 
Konzultanti fasády: Priedemann, 
Berlin and Werner Sobek 
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Mobilný systém ochrany proti slnku dodáva budove Q1 špecifický vzhľad. Budova Q1 získala 

zlatý certifikát Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu a získala aj niekoľko 

ďalších ocenení. Hodnotitelia tejto budovy vysoko ocenili najmä koncepciu efektívneho 

zásobovania energiou, použitie lokálne dostupných alebo v blízkosti vyrobených materiálov 

a účinné vykurovacie a chladiacie systémy budovy. 

5.5.3  Veže Al bahar 

Posuvné a otočné komponenty adaptívneho tieniaceho systému veží Al bahar (Al Bahr 

Towers) v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) sú veľmi zložité. Adaptívne moduly so 

servomotormi a hydraulickými piestmi musia byť dokonale synchronizované. Systém je 

veľmi drahý a ťažko udržiavateľný. Systém je inšpirovaný tradičným arabským 

mriežkovaným tieniacim systémom nazývaným masharabiya, obrázok 5.19. Je vyrobený z 

kovových rámov a laminátových výplní, čím vzniknú tieniace panely. Ak je panel poškodený, 

je ľahko vymeniteľný. Všetky komponenty tieniaceho systému boli testované v 

aerodynamickom tuneli a na únavu. Tieniaci systém by mal znížiť zisky tepla zo slnečného 

žiarenia o 50 %. 

 
 

5.19. figure – Adaptívny tieniaci systém veží Al Bahr v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) (Web 12) 

5.5.4  Administratívna budova a výstavný priestor firmy Kiefer Technic GmbH 

Adiministratívna budova a výstavný priestor firmy Kiefer Technic GmbH sa nachádza v Bad 

Gleichenbergu v Rakúsku. Budova sa používa na prezentáciu výrobkov kovovýroby. 

Adaptívny tieniaci systém sa skladá zo 112 skladacích prvkov vyrobených z perforovaného 

hliníka, obrázok 5.20. Prvky sú elektricky ovládané a môžu sa individuálne prispôsobiť 

meniacim sa vonkajším podmienkam a potrebám používateľov. Tieniace zariadenie sa dá 

ovládať aj optimalizačným programom, ak sa používatelia nenachádzajú vo vnútorných 

priestoroch. Fasáda sa tak nepretržite mení a prakticky každú hodinu zobrazuje novú „tvár“. 

Niektoré technické detaily fasády Kiefer Technic Schowroom sú na obrázku 5.21. 

Video, ktoré ukazuje, ako toto tieniace zariadenie funguje, sa nachádza na(Web 15). 
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5.20. obrázok – Adaptívny tieniaci systém fy. Kiefer Technic GmbH v Bad Gleichenbergu (Rakúsko) (Web 13) 
 

  

5.21. obrázok – Adaptívny tieniaci systém fy. Kiefer Technic GmbH – detaily opláštenia (Web 14) 

 

5.5.5 Homeostatický fasádny systém 

Experimentálny prototyp homeostatickej fasády navrhnutý Deckerom Yeadonom 

(architektonická kancelária v New Yorku, USA) bol inšpirovaný homeostázou v biologických 

systémoch. Tieniaci systém je založený na princípe dielektrických elastomérov, ktoré 

vytvárajú vírivé stuhy, obrázok 5.22. Keď slnečná energia ohreje vnútorné prostredie, 

povrch pásky sa roztiahne a zatieni interiér. Systém pracuje automaticky; používateľ nemá 

žiadnu kontrolu nad systémom. 
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5.22. obrázok – Homeostatický fasádny systém navrhnutý firmou Decker Yeadon (Cooling, 2013) 

Homeostatický fasádny systém reaguje príliš rýchlo aj na malé zmeny intenzity slnečnej 

energie, ako sú plávajúce oblaky, tiene vrhané okolitými budovami, stromami a podobne. 

5.6  ZÁVER 

Adaptívne tieniace systémy alebo modulárne, dynamické a flexibilné adaptívne slnečné 

fasády sú často riešené na vysokej technologickej úrovni a komplexne aj z toho dôvodu, že 

mnohí tvorcovia súčasných budov sú fascinovaní technologickými inováciami. Adaptívne 

fasády by mali maximalizovať pasívne zimné vykurovanie, minimalizovať energiu na 

chladenie, zlepšovať prirodzené vetranie, tepelnú a zvukovú izoláciu a prepúšťať dostatok 

denného svetla do vnútorneho prostredia budov tak, aby nevznikali problémy s oslnením. 

Účinná regulácia týchto parametrov vedie k zníženiu spotreby energie pri prevádzke budov. 

Adaptívne tieniace systémy obvykle vytvárajú jedinečné a esteticky atraktívne fasády 

budov. Táto vlastnosť je často hlavným dôvodom ich použitia. Z technického hľadiska je 

použitie adaptívnych tieniacich systémov odôvodnené potrebou eliminovať oslnenie a 

vysokú spotrebu energie na chladenie spôsobenú celozasklenými fasádami. Použitie 

celosklenených fasád na výškových budovách je podmienené konštrukčnými a 

rozpočtovými dôvodmi. Môžeme teda povedať, že navrhovanie adaptívnych tieniacich 

zariadení na výškových budovách je do určitej miery "z núdze cnosť“. 

Dá sa však konštatovať, že navrhovanie „bežných“ budov a ich fasád v strednej Európe sa 

môže zaobísť aj bez sofistikovaných tieniacich systémov. Na druhej strane výškové 

presklené budovy si vyžadujú inteligentné technológie, medzi ktorými je možné uplatniť aj 

primerane navrhnuté adaptívne tieniace systémy. Na zvýšenie ich využívania v budúcich 

budovách s takmer nulovou potrebou energie je potrebné viac údajov z monitorovania 

prevádzkových budov vybavených adaptívnymi tieniacimi systémami. 
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