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Tienenie budov je nevyhnutné v teplých a slnečných lokalitách

1
Úvod
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Je zrejmé, že aj moderné budovy v miernom podnebí je potrebné zatieniť

1
Úvod

5

Nie vždy sú moderné budovy vybavené účinnou tieniacou technikou

Chambre de Commerce, Luxemburg

1
Úvod

Sky-Office, Düsseldorf, Nemecko

6

Tieniaca technika je často významným architektonickým prvkom a ako taká sa niekedy
zneužíva, resp. sa používa nadbytočne

1
Úvod
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ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA TIENIACICH
SYSTÉMOV BUDOV

8

2
Základná typológia tieniacich zariadení

fixné (pevné)

mobilné

Všetky typy tieniacich
zariadení môžu byť vonkajšie,
vnútorné alebo umiestnené v
tienenom prvku.

Základná
typológia

iné

• adaptabilné,
• inteligentné
materiály

https://www.greenertm.com/solar-shading-simulation?lightbox=dataItem-jgviond21
https://systems.arch.ethz.ch/research/active-and-adaptive-components/asf-adaptive-solar-facade.html
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Fasádne funkcie založené na vzťahu medzi dynamickým tienením, vlastnosťami
zasklenia, vnútorným priestorom a aktívnym zapojením užívateľov

2
Základná
typológia

bez automatických
adaptabilných
prostriedkov
automatická odozva

inteligentná
odozva

Adaptabilné tieniace
zariadenia patria do
tejto kategórie.
Hosseini et ali., 2019
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ZÁKLADNÉ SPÔSOBY TIENENIA A NIEKOĽKO
MOŽNOSTÍ ICH ZEFEKTÍVNENIA
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Základné spôsoby protislnečnej ochrany

3
Základné
spôsoby

Tieniace systémy môžu regulovať slnečnú energiu
prostredníctvom:
• reflexie (zrkadlovej alebo difúznej),
• absorpcie,
• presmerovaním,
• filtrovaním, resp. selekciou vlnových dĺžok žiarenia,
• kombináciou týchto možností.
Absorbovaná slnečná energia sa transformuje hlavne na
tepelnú energiu.
Časť absorbovanej energie sa môže premeniť na iné
formy energie, napríklad na elektrickú energiu, chemickú
energiu, biopalivo a akumulované teplo.
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Zlepšenie účinnosti tieniacich lamiel ich tvarovaním

Prizmatické
akrylátové prvky

Symetrické kovové
profily

Ohýbané kovové
lamely

Asymetrické kovové
profily

Kovové lamely
tvarované

Ohnuté akrylátové
lamely
Arnesen et al., 2011 – RETRO blinds

3
Základné
spôsoby

Mikrolamely v zasklení

RETRO lamely (vľavo), asymetrické
kovové profily (vpravo)
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Mobilné tieniace systémy s dodatočnou funkciou tepelnej izolácie

3
Základné
spôsoby

Všetky systémy je možné
ovládať manuálne alebo
mechanicky. Niektoré systémy
môžu byť adaptabilné.
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HODNOTENIE TIENIACEHO ÚČINKU
SLNEČNÝCH CLÔN
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Geometrické a numerické hodnotenie tieniaceho účinku jednoduchých
slnečných clôn

Geometrické metódy

Jednoduché numerické metódy

• Tieniace masky

• Redukčný (zmenšujúci) faktor Fc
Lateral Penetration Solutions
Extend projection bilaterally

• Tiene vrhnuté
• na zasklenie

4
Hodnotenie

slnečné žiarenie s tienením / slnečné žiarenie bez
tienenia = redukčný faktor Fc

gtot = g . Fc (-) Fc = gtot / g

β

• Heliodony

Graf na stanovenie
redukčného faktora Fc pre
vnútorné tienidlá podľa EN
13363-1 a pre rôzne typy
zasklievacích systémov

Demel, and Benitz-Wildenburg, 2017 - graph
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Tieniace masky

4
Hodnotenie

Pomocou tieniacich masiek môžeme určiť tienenie určitého bodu prakticky akýmkoľvek tieniacim
zariadením. Nakreslením uhlov zatienenia do solárneho diagramu (v tomto prípade stereografického)
získame celoročný prehľad o zatienení posudzovaného bodu.
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Použitie redukčného faktora Fc

4
Hodnotenie

200 W/m2

Podľa slovenských právnych predpisov (vyhláška č. 259/2008 Z. z.) nesmie sálavé teplo na hlavách ľudí v stálych
pracovných pozíciách prekročiť 200 W / m2 ... dlhšie ako 10 minút.

Decree no. 259/2008 Coll.
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Prenikanie slnečnej energie oknom s tieniacim zariadením

4
Hodnotenie

• Aj keď sa vonkajšie žalúzie a vnútorné
žalúzie typu benátskych žalúzií často
používajú na zníženie slnečného
žiarenia prenikajúceho oknami,
existuje len niekoľko výpočtových
modelov pre tieto tieniace zariadenia.
• Účinnosť tieniaceho zariadenia sa
musí posudzovať v spojení s typom
zasklenia.
• Účinnosť tieniaceho zariadenia je
čiastočne ovplyvnená tepelnými
parametrami vnútorného a
vonkajšieho prostredia, ktoré sa
zvyčajne dynamicky menia.
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Simulačné metódy

4
Hodnotenie

• Simulačné programy sa používajú na
riešenie zložitých vzťahov medzi
klimatickými činiteľmi, požiadavkami
na vnútorné prostredie,
mechanickými a elektrickými
systémami, otázkami energetickej
účinnosti, konštrukčnými
charakteristikami budov a podobne.
• Prakticky všetky vyššie uvedené
vzťahy v budove sú ovplyvnené
tieniacimi systémami.

20

Počítačové simulácie a optimalizovaný návrh tieniacich zariadení

4
Hodnotenie

V súčasnosti existuje veľké množstvo simulačných programov, ktoré možno použiť na
hodnotenie účinkov tieniacich zariadení na rôzne funkcie budov:
Radiance, DOE-2, Daysim, ENER-LUX, MIDAS, COMFORT, TRNSYS, ADELINE, IENUS, ESP-r, WIS,
LIGHTSCAPE, Phoenix, TAS, Simulink, IDR Block, Energy Plus, Ecotect, Autodesk VIZ, VE for Revit,
Matlab, EES, IES– VE, iD-build, WINDOW, DIVA for Rhino, Design Builder, Sun-Shade, Radlink v
Adeline, Fener, Evalglare, Bsim a ďalšie.
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Vizualizácia denného osvetlenia
miestnosti s čiastočne zatienenými
oknami v programe DIALux evo 6 pokročilý simulačný program

Vizualizácia denného osvetlenia
miestnosti v staršom programe
(radiačná metóda)

4
Hodnotenie
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Odporúčanie na ochranu proti oslneniu v EN 17037

DGP  5,87  10 5  E v  9,18  10 2


 log1 




i

4
Hodnotenie

L2s,i   s,i 
 0,16
1.87
2 
Ev
 Pi 

Ev je intenzita osvetlenia v úrovni očí [lux], Ls je jas zdroja oslnenia [cd / m2], P je index polohy [-], ωs
je plný uhol vymedzený zdrojom oslnenia [-], i je počet zdrojov oslnenia.
Kritérium

Pravdepodobnosť oslnenia
(DGP)

Oslnenie
sa
zväčša
nepociťuje
Oslnenie je vnímané, ale
väčšinou nie je rušivé
Oslnenie je vnímané a často
je rušivé
Oslnenie
je
vnímané
a
väčšinou netolerovateľné

DGP ≤ 0,35
0,35 < DGP ≤ 0,40
0,4 < DGP ≤ 0,45
DGP ≥ 0,45

Minimálne odporúčanie na ochranu proti oslneniu je odporúčanie DGP (pravdepodobnosť oslnenia denným
svetlom), pre obsadený priestor nepresahuje hodnotu 0,45 na viac ako 5% času obsadenia príslušného priestoru.
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Simulácie oslnenia zraku z okna tieneného vertikálnymi lamelami

4
Hodnotenie

Príklad grafického výstupu zo simulácie
oslnenia:
• Bez vnútorných žalúzií,
• Interiér zatienený vnútornými
vertikálnymi lamelami otočenými v uhle
45 °,
• V stave s lamelami úplne uzavretými.

Ukážka vyhodnotenia, ako PV tieniace zariadenie
znižuje oslnenie počas celého roka.
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ADAPTÍVNE SYSTÉMY TIENENIA

25

Je okenica “statický” tieniaci systém?

5
Adaptive
shading
systems

Navrhovatelia dynamických fasád budov často tvrdia, že tradičné fasády nie sú schopné prispôsobiť sa
rôznym zmenám, ktorým sú vystavené, a reagovať na ne.
Tieto tvrdenia sú dosť falošné mýty, ako je znázornené na obrázku nižšie.
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Interakcie adaptívneho tieniaceho zariadenia s technikou prostredia
a umelým osvetlením „inteligentnej“ budovy

5
Adaptívne
tieniace
systémy

• Adaptívne tieniace zariadenie obsahuje
funkcie, ako je snímanie v reálnom čase,
kinetické prvky, automatizácia a
usmernenia správania používateľa.
• Pokročilé adaptívne tieniace zariadenia
ako súčasť „inteligentnej pokožky“
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 spotreby energie.
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Adaptívne tienenie vyžaduje veľa informácií

5
Adaptívne
tieniace
systémy

1 - okno,
2 - markíza,
3 - ovládanie tieniacich zariadení,
4 - žalúzie,
5 - izbová riadiaca jednotka,
6 - radiátor,
7 - žiarovka,
8 - centrálny počítač,
9 - miestna meteorologická stanica,
10 - komunikácia s meteorologickou
stanicou,
11 - predpoveď počasia,

+ veľa senzorov a kamier.
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TYPOLÓGIA ADAPTÍVNYCH TIENIACICH SYSTÉMOV
Stručná história adaptívnych tieniacich zariadení

5
Adaptívne
tieniace
systémy

1 - číre sklo,
2 - vonkajšia vrstva snímača a
riadiaca logika,
3 - fotoelektrická mriežka,
4 - selektívny absorbér tepla,
5 - elektroreflexný povlak,

6 - mikroporézna vrstva
prepúšťajúca plyn,
7 - elektroreflexný povlak,
8 - vnútorná senzorická a riadiaca
logická vrstva,
9 - číre sklo
Polyvalentná stena (Davies, 1981)
Davies, 1981
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5

„Polyvalentná stena“

Adaptívne
tieniace
systémy

Mike Davies (Davies, 1981) charakterizoval high-tech koncept dynamickej fasády, ktorý
nazval „polyvalentná stena“ 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 polyvalentného produktu. Táto environmentálna dióda, viacmocná stena ako
plášť budovy, odstráni rozdiel medzi nepriehľadným a priehľadným. “
Táto myšlienka sa nikdy v plnej miere nerealizovala, ale tento koncept je stále veľmi
inšpiratívny.

Davies, 1981
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TYPOLÓGIA ADAPTÍVNYCH TIENIACICH SYSTÉMOV

Systém benátskych žalúzií v
kancelárskej budove
Berkeley Lab je vybavený
panelom „virtuálneho
nástroja“ na riadenie
nastavení žalúzií.

5
Adaptívne
tieniace
systémy

PDLC Smart Film
(polymérny dispergovaný
tekutý film). Pri zapnutí je
priehľadný a pri vypnutí je
nepriehľadný.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/shading-device
https://www.abcblinds.com.tw/page_1.php?TVcode=8&TVcode1=50&Vcode=544

31

Niektoré z nových technológií adaptívneho tienenia

Shady et al., 2018

5
Adaptívne
tieniace
systémy
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5
Adaptívne
tieniace
systémy

[Web 1 – 11]
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Príklad jednoduchého adaptívneho tieniaceho zariadenia

5
Adaptívne
tieniace
systémy

• 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, citlivé, aktívne,
nastaviteľné, inteligentné, pokročilé, inteligentné,
prepínateľné/vypínateľné, interaktívne a
podobné) sú zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou
adaptívnej (dynamickej) fasády.
• V mnohých prípadoch je práve adaptívne
tieniace zariadenie podstatou dynamickej fasády.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/shading-device
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Colt Girasol riadiaci systém - príklad pokročilého riadiaceho systému

5
Adaptívne
tieniace
systémy

Girasol (inovatívny termohydraulický systém) prevádzkuje
tieniace žalúzie bez potreby elektrickej energie alebo
sofistikovaného riadiaceho systému.
Absorpčné trubice, uzavreté zrkadlami, nútia hydraulický valec,
aby otvoril alebo zavrel žalúzie podľa polohy slnka.
Rúrky sú naplnené špeciálnou hydraulickou tekutinou a ako sa
slnko pohybuje nad budovou, medzi oboma rúrkami vznikne
nerovnováha tepla a žalúzie sa podľa potreby otvárajú alebo
zatvárajú.

http://erra.com.tr/medya/gunes/solar-shading-systems.pdf
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Kinetické tieniace systémy - „kinetická slnečná pokožka“

5
Adaptívne
tieniace
systémy

Dierovaný alebo skrútený kov prispieva k dekoratívnemu účinku. „Kinetické slnečné pokožky“ sa často
robia z dvoch pohyblivých vrstiev a inšpirujú sa tieniacimi systémami z Blízkeho východu (mashrabiya
tradícia). Tento typ tieniaceho zariadenia sa používa aj na menej slnečných miestach, najmä z
architektonických a estetických dôvodov.
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Systém kinetického tienenia - „kinetická architektúra“

5
Adaptívne
tieniace
systémy

• Ako príklad uvádzame systém kinetického
zatienenia Pfalzkellerovho call centra - servisné
stredisko v Saint Gallen (Švajčiarsko), autor
Santiago Calatrava (na obrázku).
• Tieniace lamely sa mechanicky zatvárajú podľa
potreby. Cieľom je vylúčiť prenikanie priameho
slnečného svetla a preniesť rozptýlené denné
svetlo do centra pohotovostnej služby.
• Spotreba materiálu je veľmi vysoká.

http://www.worldarchitecturemap.org/buildings/pfalzkeller-emergency-centre
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Tieniace panely - jednoduché kinetické tieniace zariadenie

5
Adaptívne
tieniace
systémy

• V poslednom čase sa veľmi často používajú tieniace
panely (nazývajú sa aj paravány). Najčastejšie sa
používajú jednoduché žalúziové panely, ktoré môžete
vidieť na fotografii vľavo.
• Panely sa obvykle pohybujú horizontálne ručne, ale
môžu sa ovládať automaticky (s možnosťou
prestavenia na ručné ovládanie). 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 tieniacich panelov,
ktoré zvyšujú tepelnú a zvukovú izoláciu fasád a
prípadne aj ich vzduchotesnosť.
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Tienenie textíliami - ďalšie jednoduché kinetické tieniace zariadenie

5
Adaptívne
tieniace
systémy

Motorizované tieniace látky patria medzi
adaptívne slnečné tieniace systémy.
Tieto inteligentné motorizované tienidlá sa dajú
programovať ako súčasť systému automatizácie
domácnosti alebo kancelárie.
Na obrázku vľavo je automatizovaná interiérová
tieniaca látka v kancelárskom komplexe
Cassovar v Košiciach (Slovensko). Počas
zamračených dní sú tieniace látky navinuté do
rúr a v prípade intenzívnejšieho priameho
slnečného žiarenia sa rozvinú.
Automatizovaná interiérová tieniaca látka v
kancelárskom komplexe Cassovar v Košiciach.
39

5

„Vypínateľné“ zasklenie

Adaptívne
tieniace
systémy

1 - napájanie,
2 - elektrochromické
tabuľové sklo,
3 – vnútorné nízkoemisné
tabuľové sklo,
4 - dutina naplnená
vzácnym plynom,
5 - rám okna,

6 - sklo,
7 - priehľadný elektrický
vodič,
8 - elektrochromická vrstva,

9 - iónový vodič (elektrolyt),
Elektrochromické trojsklo

10 - elektrochromická vrstva
(iónový akumulátor)
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5

Elektrochromické zasklenie

Relatívna priepustnosť svetla cez
elektrochromické zasklenie
1) číry stav, 2) maximálne sfarbený stav

Adaptívne
tieniace
systémy

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

Podrobnejšie a širšie informácie o vypínateľných zasklenich možno nájsť v module 2, v kapitole 4
Pacheco-Torgal et al., 2019 – photo on the right
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Multifunkčné systémy

5
Adaptívne
tieniace
systémy

• Tepelné trubice sú v tomto systéme
súčasťou 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.
• Takéto systémy sú nákladné, náročné na
údržbu a menej efektívne ako sa očakávalo.
Očakávania sú zvyčajne založené na
optimistických teoretických predpokladoch.
Solárne tepelné benátske žalúzie

Denz at al., 2018
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Špecifické adaptabilné tieniace systémy

5
Adaptívne
tieniace
systémy

„Bioenergetická fasáda“ alebo
SolarLeaf fasáda

Plochý fotobioreaktor

Bioreaktory SolarLeaf majú štyri sklenené vrstvy. Dve vnútorné tabule majú
dutinu s objemom 24 litrov na cirkuláciu rastového média.
Stlačený vzduch sa v pravidelných intervaloch privádza na spodok každého
bioreaktora. Plyn vystupuje ako veľké vzduchové bubliny a vytvára protiprúd
vody a turbulencie, ktoré stimulujú riasy, aby prijímali CO2 a svetlo. Súčasne
zmes vody, vzduchu a malých plastových „práčok“ umýva vnútorné povrchy
panelov.

https://www.arup.com/projects/solar-leaf
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„Systémy živých stien“

5
Adaptívne
tieniace
systémy

44

PRÍKLADY KOMPLEXNÝCH ADAPTÍVNYCH
TIENIACICH SYSTÉMOV BUDOV
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Adaptívny tieniaci systém Inštitútu arabského sveta v Paríži

6

Príklady
komplexných
systémov

• Pravdepodobne najznámejším príkladom
adaptívneho slnečného tienenia je Arabský
svetový inštitút navrhnutý architektom Jean
Nouvel a dokončený v roku 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 uzávierkam fotoaparátov.
• Prvky sa ovládajú individuálne pomocou
malých motorov pripojených k centrálnemu
počítačovému ovládaniu. Užívatelia interiéru
nemôžu ovládať riadiaci systém.

pohľad z interiéru

• 30 000 mechanických regulačných membrán
citlivých na svetlo malo za následok neustálu
údržbu a vážne mechanické problémy.
Murray, 2009
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Adaptívny tieniaci systém budovy Q1 spoločnosti ThyssenKrupp AG

Architekt: JSWD Architekten +
Chaix & Morel et Associés
Rok projektu: 2010
Konzultanti fasády: Priedemann,
Berlin and Werner Sobek

6

Príklady
komplexných
systémov

• Adaptívny tieniaci systém ThyssenKrupp
Quarter (známy ako Q1) v Essene v
Nemecku pozostáva z mnohých lamiel z
nehrdzavejúcej ocele a trojuholníkových,
štvorcových a lichobežníkových tieniacich
prvkov v tvare plutiev (celkom 400 000
centrálne riadených lamiel), ktoré sa
otvárajú a zatvárajú podľa polohy slnka v
reálnom čase.

•

Pohyb tieniacich prvkov zabezpečuje
celkom 1600 motorov.

• Tento systém sa tiež snaží maximalizovať
výhľad pre používateľov, ale používatelia
nemajú možnosť systém ovládať.

• Denné osvetlenie v Q1 je udržiavané na
úrovni, ktorá spĺňa normy pre umelé
osvetlenie.
Balascakova, 2016
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Adaptívny tieniaci systém veží Al Bahr v Abú Zabí

6

Príklady
komplexných
systémov

Posuvné a otočné komponenty adaptívneho tieniaceho systému veží Al Bahr v Abú Zabí sú veľmi zložité.
Adaptívne moduly so servomotormi a hydraulickými piestmi musia byť dokonale synchronizované. Systém
je veľmi nákladný a ťažko udržiavateľný. Systém je inšpirovaný tradičným arabským tienením nazývaným
masharabiya. Je vyrobený z kovových rámov a panelov zo sklenených vlákien. Ak je panel poškodený,
treba ho celý vymeniť. Všetky komponenty tieniaceho systému boli testované vo veternom tuneli a na
únavu. Tieniaci systém by mal znížiť 50% ziskov zo slnečného žiarenia.
https://www.glassonweb.com/article/evaluation-adaptive-facades-case-study-al-bahr-towers-uae
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Adaptívny tieniaci systém fy. Kiefer Technic GmbH v Bad Gleichenbergu
(Rakúsko)

6

Príklady
komplexných
systémov

Adaptívny tieniaci systém sa skladá zo 112 skladacích prvkov z perforovaného hliníka. Prvky sú poháňané
elektricky a dajú sa individuálne prispôsobiť meniacim sa vonkajším podmienkam a potrebám používateľov.
Tieniace zariadenie sa dá ovládať aj optimalizáciou programu, ak sa užívatelia nenachádzajú vo vnútorných
priestoroch. Fasáda sa tak nepretržite mení a prakticky každú hodinu zobrazuje novú „tvár“.

https://www.architonic.com/en/project/ernst-giselbrecht-partner-dynamic-facade-kiefer-technic-showroom/5100449
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Experimentálny homeostatický fasádny systém navrhnutý firmou Decker Yeadon

6

Príklady
komplexných
systémov

Homeostatický fasádny systém bol inšpirovaný homeostázou v biologických systémoch. Tieniaci systém je
založený na princípe dielektrických elastomérov, ktoré vytvárajú vírivé stuhy. Keď slnečná energia zahreje
vnútorné prostredie, povrch pásky sa roztiahne a zatieni interiér. Systém pracuje automaticky; používateľ
nemá žiadnu kontrolu nad systémom.
Cooling, 2013
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Základná škola Hachinger Bach, Neubiberg, Nemecko

6

Príklady
komplexných
systémov

• Oranžová a červená farba filtrujú modrú zložku denného svetla, čo
je z hľadiska chronobiológie nepriaznivé.
• Fotoreceptor melanopsín v očiach je citlivý na modré svetlo - C (λ).
Modré svetlo ovplyvňuje tvorbu hormónu melatonín, ktorý
ovplyvňuje rôzne procesy: krvný obeh, krvný tlak, telesná teplota,
metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín, ovplyvňuje imunitu atď.
• Ide o nevhodné riešenie.
51

Protislnečné žalúzie budovy Berlaymont Európskej komisie v Bruseli

6

Príklady
komplexných
systémov

• Na budovu sa inštalovali vonkajšie žalúzie z vrstveného skla na
reguláciu solárneho zisku a oslnenia počas rozsiahlej obnovy v
rokoch 1991 - 2004.
• Použilo sa 20 000 m2 skla motoricky ovládaného.
• Sklo je vzorované bodkami, ktoré sú zvonka biele, ale pri pohľade
zvnútra sú čierne. Biela pomáha odrážať slnečnú energiu zvonka
a poskytuje súkromie okna. Z vnútornej strany čierne bodky
absorbujú a nie odrážajú svetlo a umožňujú vynikajúci výhľad
von.
• Z jednej strany priehľadné žalúzie sú ovládané počítačom a
meteorologickou stanicou na streche budovy, ktorá žalúzie
orientuje podľa výšky a smeru priameho slnečného svetla.
• Ústredie Európskej komisie v budove Berlaymont nie je jednou z
budov s takmer nulovou spotrebou energie. Jeho fasáda má však
vlastnosti mnohých budov s takmer nulovou potrebou energie.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Buildings_of_the_EU
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Protislnečné žalúzie budovy Európskej komisie v Bruseli - princíp činnosti

6

Príklady
komplexných
systémov

Ak je zapnutý ovládací systém, nastaviteľné sklenené lamely sledujú polohu
slnka, čím sa znižuje počet dní, keď sa budova prehrieva. Rovnako v zime
môžu sa žalúzie upraviť tak, aby budova profitovala zo slnečného žiarenia a v
noci ich možno zatvoriť, čím sa znížia tepelné straty.
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Silné stránky adaptívnych tieniacich zariadení

7
Závery

 Ak je adaptívne tieniace zariadenie riadené optimálnym spôsobom, dá sa dosiahnuť maximálna
kvalita vnútorného prostredia, pohodlie a vysoká energetická hospodárnosť budovy.
 Adaptívne tieniace zariadenia majú schopnosť reagovať na zmeny vonkajších klimatických
podmienok a dynamické požiadavky užívateľov budovy alebo z nich profitovať.
 Väčšina adaptívnych tieniacich zariadení zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti fasády budovy.
 Adaptívne tieniace zariadenia výrazne znižujú riziko oslnenia.
 Väčšina z nich zlepšuje architektonický vzhľad budovy.
 Aký je kľúčové odporúčanie pre navrhovanie adaptívnych fasád v budúcnosti?
Odpoveď: Robiť ich čo najjednoduchšie.
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Obmedzenia a nedostatky adaptívnych tieniacich zariadení

-

-

-

7
Závery

Adaptívne tieniace zariadenia vyžadujú starostlivý podrobný návrh, inštaláciu a integráciu
techniky prostredia, aby sa dosiahol čo najlepší výkon.
Bežným problémom je to, že majú tendenciu byť navrhnuté na úrovni výrobku alebo
komponentu, čím sa nemusia optimálne začleniť do konkrétnej budovy.
Konečné celkové náklady na adaptívne tieniace zariadenia sú stále výrazne vyššie v porovnaní
s tradičnými riešeniami.
Mnoho adaptívnych tieniacich systémov je náročných na údržbu. Zatiaľ nie sú dôkazy o
dlhodobej trvanlivosti adaptívnych tieniacich zariadení.
Adaptívne tieniace systémy majú tendenciu stať sa vysoko technologickými a komplexnými,
pretože mnoho súčasných budov je navrhnutých príliš zložitých a často úplne presklených.
Paradoxným dôsledkom vysokokvalitných adaptívnych tieniacich zariadení je to, že fyzickým
vlastnostiam samotných fasád sa nezriedka venuje menšia pozornosť.
Testovanie adaptívnych fasád po realizácii je naliehavé a výsledky by sa mali zverejňovať, aby
sa zlepšila prax.
56

Univerzita Syddansk v Koldingu, Dánsko

7
Závery

Univerzita Syddansk v
Koldingu v Dánsku je
vybavená kinetickou fasádou
reagujúcou na počasie, ktorá
reguluje teplotu v interiéri
pomocou približne 1 600
trojuholníkových kovových
prvkov, ktoré automaticky
poskytujú potrebné množstvo
denného svetla a slnečného
žiarenia na zahriatie
interiéru.
Kde a ako je zahrnutá
energia na výrobu,
prevádzku a údržbu takéhoto
tieniaceho zariadenia?
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Ďakujem za pozornosť

58

Odkazy
Arnesen H., Kolås T., Matusiak, B. (2011). A guide to daylighting and solar shading systems at high latitude. ZEB Project report 3 – 2011, SINTEF
Academic Press, 54 p.
Attia, S., Bilir, S., Safy, T., Struck, C., Loonen, R., Goia, F. (2018) Current Trends and Future Challenges in the Performance Assessment of
Adaptive Façade Systems, Energy and Buildings. Volume 179, 15 November 2018, Pages 165-182.
Balascakova P., Comes J., Veloso M., Heřmánková P., Luca A., Tramblin L. R-M., Sirotnjak M., Álvarez B. T. (2016). Energy Design Vol. IV/I –
Adaptive Facade Systems. Institute of Buildings and Energy (IGE), Graz University of Technology, 107 p.
Cooling concepts. (2013). Alternatives to air conditioning for a warm world. Environmental Health Perspectives, 121(1), A19-A25.
Davies, M. (1981). A Wall for all seasons + Uses for glass in building, RIBA Journal - Royal Institute of British Architects, 88, 55-57

Decree no. 259/2008 Coll.
Demel, M., Benitz-Wildenburg, J. (2017). Besser arbeiten mit innovativen Sonnenschutz und Tageslichtlenkung. Anforderungen, Nachweise and
Planungshinweise. Publikation – ift Rosenheim, 12 s.
Denz Paul-Rouven, Vongsignha Puttakhun, Haeringer Simon Frederik, Kuhn Tilmann E., Maurer Christoph, Hermann Michael, Seiferth,
Morawietz Katharina. (2018). Solar thermal façade systems – an interdisciplinary approach. In: Proceedings of 13th Conference on Advanced
Building Skins, October 1-2, Bern, Switzerland, pp. 964-975.
Hosseini Seyed Morteza, Mohammadi Masi, Guerra-Santin Olivia. (2019) Interactive kinetic façade: Improving visual comfort based on dynamic
daylight and occupant's positions by 2D and 3D shape changes. Building and Environment, Volume 165, November 2019, 106396

59

Odkazy
http://www.new-learn.info/learn/packages/clear/visual/buildings/elements/exterior/lightshelf.html

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Buildings_of_the_EU

http://erra.com.tr/medya/gunes/solar-shading-systems.pdf
https://www.greenertm.com/solar-shading-simulation?lightbox=dataItem-jgviond21
https://systems.arch.ethz.ch/research/active-and-adaptive-components/asf-adaptive-solar-facade.html

Murray S. (2009), Contemporary curtain walls architecture. New York: Princenton Architectural Press, 1edition.
Pacheco-Torgal Fernando et al. (ed). (2019). Nanotechnology in Eco-efficient Construction. Materials, Processes and Applications, 2nd edition,
Woodhead Publishing, 896 p.

60

Odkazy
[Web 1] https://www.vistamatic.com/us/vistamatic-solutions/privacy-glass-vistamatic/
[Web 2] http://oyhus.no/SunValve/
[Web 3] https://www.adorevolution.com/smartershade/

[Web 4] http://www.hoberman.com/portfolio/gsd.php?projectname=Adaptive+Fritting+(GSD)
[Web 5] https://www.glassonweb.com/news/next-generation-switchable-glass-micro-blinds
[Web 6] https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_glass
[Web 7] https://sk.pinterest.com/CABSoverview/photobioreactive-algae-facade/
[Web 8] https://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel
[Web 9] http://www.architectmagazine.com/office-projects/thyssenkrupp-quarter.aspx
[Web 10] http://internationalfacade.com/news/general/homeostatic-building-facade/#.WxpHOtUzZGE
[Web 11] https://inhabitat.com/bios-fin/

61

