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3.1  VÝVOJ NOVÝCH SYSTÉMOV OBALOVÝCH PLÁŠTOV BUDOV  

Historicky boli na celom svete systémy obvodového plášťa budov na určitom mieste našej 

planéty konštruované podľa základných princípov určených klimatickými podmienkami, napr. 

iglu v Antarktíde, tradičný drevený dom „Dacha“ na ruskej Sibíri, masívne stenové konštrukcie 

domov na Blízkom východe a drevené stany v Amazónii. 

Mapa sveta je rozdelená do rôznych typov klimatických zón podľa Köppen-Geigerovej 

klasifikácie (obr. 1). Každé miesto alebo región je určený svojou polohou v sústave 

zemepisných dĺžok a šírok, ako aj nadmorskou výškou. Základné princípy návrhu stále závisia 

od klimatických podmienok a ich budúcich zmien v dôsledku globálneho otepľovania. 

V súčasnej dobe, v ére vyspelých technológií, sú nové koncepcie a aplikácie systémov 

obvodového plášťa budov čoraz relevantnejšie ako pred niekoľkými rokmi. Ich neustály vývoj 

(obr. 2) začal od základných konštrukčných typov založených na jednoduchých princípoch a 

pretransformoval sa na adaptívne a inteligentné systémy založené na komplexných 

princípoch riadených určitým výpočtovým systémom. Tieto systémy sú považované za ďalší 

míľnik hlavne v kampani na úsporu energie budov. Fasádne inžinierstvo postupne vzniká ako 

samostatný magisterský študijný program na výchovu novej generácie špeciálnych inžinierov 

v pokročilých fasádnych systémoch. 

Vývoj fasádnej techniky vždy zahŕňal špecializáciu buď na lokálnej úrovni ako na určitý 

jednoduchý komponent (okno alebo detailný zasklievací systém/rám, nepriehľadné časti, 

vlastnosti povrchu atď.), alebo na globálnej úrovni ako na celý systém zložený z viacerých 

komponentov, ktoré budú fungovať spoločne (zmena tvaru, premenlivé 

tepelné/optické/akustické vlastnosti atď.). Objavuje sa integrácia responsivných materiálov 

(PCM – materiál s fázovou zmenou, DIS – dynamický izolačný systém alebo iné nové 

odhaľovacie systémy ako SMA – zliatiny s tvarovou pamäťou). 
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 1. obrázok – Köppen-Geigerove klasifikácie: a) súčasná mapa (1980-2016), b) mapa budúcnosti (2071-2100). 

Zdroj: H.E. Beck et al. (2018). 

 

2. obrázok – Historický vývoj systémov obvodového plášťa budov. Zdroj: P. Molter, TU Munich. 
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Definícia responsívnych stavebných prvkov „Responsive Building Elements” (RBE) je založená 

na aktívnom využívaní prenosu a skladovania tepelnej/chladnej energie, prirodzeného svetla, 

vzduchu a vody. Ich kombinácia s ďalšími prvkami a prepojenie s HVAC systémami je logickým 

krokom k postupnému zvyšovaniu energetickej efektívnosti v prostredí budov pri znižovaní 

emisií CO2 do ovzdušia. 

V súlade s tým sú fasádne prvky multifunkčné časti celkového systému obvodového plášťa 

budovy s rôznymi reakciami na rôzne vonkajšie klimatické a vnútorné podmienky. To 

znamená, že poskytujú nielen klimatickú (tepelnú, slnečnú, veternú) ochranu, ale aj riadenie 

prirodzeného vetrania (najmä pri dvojplášťovej fasáde), vlhkosti (povrchová kondenzácia), 

výroby energie (fotovoltaika, veterná energia atď.) a v konečnom dôsledku estetika (obr. 3). 

Každá vlastnosť každej časti plášťa budovy by mala byť doladená podľa okrajových 

podmienok a ich zotrvačných dynamických zmien, kde sa fasádny systém priebežne 

prispôsoboval. 
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3. obrázok – Funkcie fasády. Zdroj: U. Knaack et al. (2007). 

Technológie adaptívnej fasády sú determinované systematickým prístupom – definovaním 

štruktúr vyššej kategórie v rámci fasády (fasádne systémy) a rozpoznaním subštruktúr nižšej 

kategórie: (komponenty a materiály), ktoré tvoria štruktúry vyššej kategórie (obr. 4). Tento 

prístup tiež umožňuje študovať podštruktúry oddelene do troch hlavných skupín: 

• Materiál: môže byť v rôznom stave zušľachťovania, ako je surový, extrudovaný alebo 

povrchovo upravený. Okrem toho do tejto kategórie patria aj neoddeliteľné materiály, 

akými sú bimetaly. Polymér, bimetal, oceľ, drevo a materiál s fázovou zmenou sú 

niektoré z príkladov v tejto kategórii. 

• Komponent: je zostava rôznych prvkov. Ako súčasť fasády tvorí ucelený konštrukčný, 

alebo funkčný celok. Ako komponentné systémy môžeme napríklad definovať izolačné 

zasklenie, ale aj okenný rám vrátane zasklenia alebo tieniace zariadenie. 
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• Fasádny systém: sa skladá z rôznych transparentných alebo nepriehľadných 

konštrukčných alebo technických prvkov. Plní všetky základné technické funkcie fasády 

ako je izolácia, ochrana pred dažďom a čelné sklo. Príklady fasádnych systémov sú: 

predstena; prefabrikovaný modul; dvojplášťová fasáda; odvetraná fasáda a pod. 

 

4. obrázok– Koncepčný diagram systematického prístupu v adaptívnych fasádach. Zdroj: COST TU 1403. 

Dynamická/prispôsobivá fasáda musí byť ovládaná vstupným pohybom. Tieto vstupy budú 

prenesené do systému podľa požiadaviek na výkon. To by sa dalo zabezpečiť kontrolou 

vonkajších a vnútorných zaťažení alebo deformácií. Vzájomná interakcia a synchronizácia 

medzi snímačmi a akčnými členmi (vonkajšie riadenie) zabezpečuje prenos informácií medzi 

požiadavkou na tepelnú pohodu v interiéri a vonkajšími klimatickými podmienkami. Ten je 

súčasťou celého systému inteligentného riadenia budovy (obr. 5). 

Ďalším možným spôsobom adaptívneho riadenia je použitie pasívnych systémov (intrinsic 

control). To znamená využitie schopnosti systémov samo sa prispôsobovať v reakcii na 

environmentálne podnety, ako je teplota, slnečné žiarenie, intenzita/smer vetra, vlhkosť atď., 

bez vonkajších vstupov energie. PCM ako responsívne materiály, ktoré samy upravujú svoje 

fyzikálne vlastnosti ako príklad systému vnútornej kontroly. Je potrebné poznamenať, že táto 

metóda je obmedzená na manuálne zásahy. Okrem toho, výkon vnútorných systémov 

výrazne závisí od dynamických a časovo prechodných zmien na rôznych úrovniach časovej 

škály. To je hlavný dôvod, prečo sú responsívne materiály zatiaľ vyvíjané len v prototypovom 

meradle, no v kombinácii s vonkajšou kontrolou by sa ich potenciál mohol zvýšiť. 

Energetickú náročnosť aj architektonický výraz adaptívnej fasády je možné upraviť (a ovládať) 

s časopriestorovým rozlíšením prostredníctvom individuálne adresovaných modulov. 
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Výberovým prístupom k výkonu fasády je zabezpečený prenos, temperovanie, ukladanie, 

posúvanie, presmerovanie alebo transformácia toku energie a hmoty z exteriéru do vnútra 

budovy alebo naopak. Existuje však niekoľko dôležitých faktorov, ktoré by sa mali vziať do 

úvahy pri navrhovaní adaptívnej solárnej fasády: 

• rozsah implementovaných adaptívnych vlastností, ktoré menia energetickú náročnosť 

budovy, 

• pokročilé materiálové vlastnosti integrované vo fasádnych systémoch a následne ich 

časový mechanizmus (reaktivita fasády) podľa okrajových podmienok (interiér/exteriér), 

• vhodný výber stratégie riadenia fasády. 

 
5. obrázok – Aplikácia samoprispôsobivých funkcií vo fasádach. Zdroj: U. Knaack et al. (2007). 

So zvýšenou schopnosťou reagovať na špecifické podnety prostredia podľa potreby, 

predstavujú adaptabilné obvodové plášte budov atraktívnu metódu na potenciálne 

zmiernenie nežiaducich účinkov vonkajších premenných prostredia na vnútorný komfort. 

Závisí to od toho, či sa plášť budovy zapája do neustáleho prenosu medzi vnútornými a 

vonkajšími podmienkami, čo umožňuje požadovanú výmenu energie medzi prostrediami a 

zamedzuje akýkoľvek nežiaduci prenos. S citlivejšími prvkami obvodového plášťa budovy sa 

zlepšuje schopnosť filtrovať žiaduce environmentálne atribúty, čo vedie k zníženiu závislosti 

na energii z mechanických systémov (obr. 6). 

 
6. obrázok – Adaptačné možnosti a spotreba energie. Zdroj: J. Erickson (2013). 

Historický vývoj fasádnych systémov sa v súčasnosti začal exponenciálne rastúcim záujmom 

po celom svete (obr. 7). Prvý krok k úspešnému dosiahnutiu energetických cieľov budovy 

musí byť urobený zmenou filozofie navrhovania architektonických konštrukcií. Preto je 
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potrebné navrhnúť nejaký nový typ konštrukcie plášťa budovy, ktorý by mohol poskytovať 

nielen nízku U-hodnotu, ale mohol by aj vyrábať a skladovať energiu z obnoviteľných zdrojov. 

Vzájomné súvislosti medzi využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zákonmi stavebnej 

fyziky je potrebné posudzovať z komplexného hľadiska. 

 
7. obrázok – Vývoj fasádnych systémov. Zdroj: H. Strauß (2013). 

3.2  SOLÁRNE OBVODOVÉ PLÁŠTE BUDOV  

Jedným z kľúčových kritérií zvyšovania energetickej hospodárnosti budov je využitie plášťa 

budovy na distribúciu, premenu a skladovanie energie najmä z obnoviteľných zdrojov. 

Energia zo Slnka (Slnečná energia) je jedným z najlepších typov obnoviteľných zdrojov, hlavne 

pre svoju čistotu, neobmedzenosť a nekonečnosť. V podstate takmer každý druh energie na 

Zemi predstavuje inú formu slnečnej energie, napr. spaľovaním fosílnych palív sa v podstate 

uvoľňuje energia uložená v starých rastlinách, ktoré boli milióny rokov pochované pod zemou 

a vytvorené činnosťou Slnka. Okrem toho je účinok slnečného žiarenia úzko spojený s 

veternou energiou, prílivovou energiou, geotermálnou energiou a inými druhmi obnoviteľnej 

energie. 

Skleníkový efekt – keďže cez sklo preniká krátkovlnné žiarenie, priestor za sklenenou vrstvou 

sa môže zohrievať absorbovaním slnečného žiarenia. Krátkovlnné žiarenie sa potom 
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transformuje na dlhovlnné žiarenie, pre ktoré sa sklenená vrstva ukazuje ako nepriepustná 

(obr. 8). 

 

8. obrázok – Skleníkový efekt 

Každá hodina slnečnej energie prijatej na Zemi poskytuje toľko energie, koľko potrebuje celý 

svet na jeden rok. V súlade s tým bolo vyvinutých niekoľko solárnych fasádnych systémov. 

Nepriehľadné solárne fasády absorbujú a odrážajú dopadajúce slnečné žiarenie, ale nedokážu 

priamo prenášať solárne tepelné zisky do budovy. Keď takéto nepriehľadné solárne fasády 

premieňajú dopadajúce slnečné svetlo na elektrickú energiu na okamžité použitie, alebo na 

prenos tepelnej energie do budovy pomocou elektrických alebo mechanických zariadení 

(čerpadlá, ventilátory, ventily, regulačné zariadenia), potom sa nazývajú nepriehľadné a 

aktívne solárne fasády. 

• building-integrated solar thermal (BIST) (stavebne integrovaný solárny termálny 

systém) pre fasády môže byť koncipovaný ako aplikácia solárneho zberného zariadenia 

na fasádu budovy tak, že zariadenie plní funkciu obvodového plášťa a zároveň zbiera 

slnečnú energiu na účely vykurovania (obr. 9). 

• building integrated photovoltaic (BIPV) (stavebne integrovaný fotovoltaický systém) 

fotovoltaické články, ktoré môžu byť integrované do plášťa budovy ako súčasť 

konštrukcie budovy, a preto môžu nahradiť konvenčné stavebné materiály namiesto 

toho, aby boli inštalované dodatočne. BIPV možno prirodzene začleniť do návrhu budovy 

a vytvoriť tak harmonickú architektúru. Ďalšou výhodou je, že prúdenie vzduchu za 

solárnym článkom znižuje ich teplotu, čo zlepšuje ich účinnosť a životnosť (obr. 10). 

• building integrated photovoltaic thermal (BIPV/T) (stavebne integrovaný fotovoltaický 

tepelný systém) kombinuje funkcie stavebného integrovaného fotovoltaického systému 

s funkciami solárneho tepelného systému integrovaného do budovy. Táto kombinácia sa 

snaží dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie plochy na zber slnečnej energie z hľadiska 

optimálnej elektrickej premeny a ohrevu vzduchu/vody (obr. 11). 
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• thermal storage wall (akumulačná stena) spája funkcie solárneho kolektora a 

akumulácie do jedného celku. Teplo sa prenáša zo steny do vzduchu v miestnosti a do 

vzduchu medzi zasklením a stenou sálaním a prirodzenou konvekciou. Jednou z jej 

hlavných funkcií je zníženie kolísania teploty vnútorného vzduchu (obr. 12). 

• solar chimney (solárny komín) je konštrukcia, ktorá pozostáva prevažne z jednej tepelne 

pohlcujúcej presklenej plochy a je konštruovaná na stenu otočenú smerom k slnku. Keď 

slnečná energia ohrieva komín a vzduch v ňom, vytvára v komíne stúpavý prúd vzduchu. 

Prirodzená aspirácia vytvorená v päte komína môže byť použitá na vetranie budovy (obr. 

13). 

 

9. obrázok – Schematický diagram stavebne integrovaného solárneho tepelného systému. Zdroj: G. Quesada 

et al. (2012). 

 

 
10. obrázok – Schematický diagram stavebne integrovaného fotovoltaického systému. Zdroj: G. Quesada et 

al. (2012). 



11 
 

 

11. obrázok – Schematický diagram stavebne integrovaného fotovoltaického tepelného systému. Zdroj: G. 

Quesada et al. (2012). 

 
12. obrázok – Schéma akumulačnej steny. Zdroj: G. Quesada et al. (2012. 

 
13. obrázok – Schéma solárneho komína. Zdroj: G. Quesada et al. (2012). 
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V súčasnosti je fotovoltický (FV) systém jedným z najsľubnejších a rýchlo rastúcich zariadení 

na výrobu obnoviteľnej energie na premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. 

Existujú dve skupiny FV systémov podľa stupňa ich technologickej integrácie s budovou: 

Building Added or Attached Photovoltaic (BaPV) systémy a Building Integrated Photovoltaic 

(BiPV systems) (obr. 5). BaPV systémy predstavujú prvé tradičné FV systémy, ktoré nemajú 

žiadnu inú funkciu a neprenášajú tepelnú energiu v rámci plášťa budovy. Na druhej strane 

systém BiPV je funkčnou a architektonickou súčasťou plášťa budovy a mení jej tepelný odpor 

a optické vlastnosti. Klasické stavebné materiály sú nahradené aktívnymi solárnymi FV 

komponentmi a sú vnímané ako lokálny generátor elektrickej energie a stavebné materiály 

vôbec. Rôzne komerčne dostupné prístupy k BiPV a rôzne kategórie BiPV môžu byť rozdelené 

do rôznych stavebných konštrukcií (moduly, fólie, dlaždice, zasklenie atď.). 

 

14. obrázok – Základné schémy systémov BaPV a BiPV. 

Celková plocha fasády v rámci plášťa budovy silne závisí od architektúry budovy a má 

potenciál na zber a využitie krátkovlnného slnečného žiarenia. Bolo zistené, že asi ¾ 

potenciálu plochy BiPV sa pripisuje strešným plochám a asi ¼ fasádnym plochám a približne 

15 % ⁓ 20 % potenciálu výroby elektriny možno pripísať fasádnym plochám (International 

Energy Agency – IEA). Defaix a spol. odhadovaný potenciál BiPV je 951 GWp v 27 krajinách v 

rámci EÚ a môže poskytnúť 840 TWh elektriny, čo je približne 22 % očakávaného celkového 

dopytu po elektrine v 27 krajinách v rámci EÚ v roku 2030. 

Treba vziať do úvahy, že veľká časť dopadajúceho slnečného žiarenia na FV povrch 

neprispieva k výrobe elektriny (približne 80 – 95 %), v závislosti od typu FV polovodičového 

materiálu a konštrukcie puzdra v rámci celého FV modulu. Slnečné žiarenie predstavuje 

slnečné spektrum rôznych vlnových dĺžok elektromagnetického žiarenia a účinnosť FV je v 

zásade závislá od vlnovej dĺžky v určitom rozsahu. Zvyšok slnečného spektra sa po prijatí na 

FV článok premení na tepelnú energiu (obr.15). 
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15. obrázok – Rozdelenie slnečného spektra pre FV a tepelnú energiu. Zdroj: A.G. Imenes, D.R. Mills (2004). 

Premenená časť slnečného žiarenia na tepelnú energiu zohráva významnú úlohu v účinnosti 

FV ηpv (zohrievanie FV článkov), pretože ovplyvňuje nielen elektrické prúdové a napäťové 

charakteristiky, ale aj celkovú životnosť (teplotou indukovaná degradácia) FV modul. Typicky 

sa výstupný elektrický výkon FV systému zníži približne o 0,5 % pri každom zvýšení teploty FV 

článku o jeden stupeň Celzia. Tento teplotný efekt je značne vyšší v systéme BiPV v porovnaní 

s klasickým systémom BaPV, najmä kvôli jeho nedostatočným možnostiam chladenia po 

priamej integrácii do plášťa budovy (problém tepelného napätia).  

3.3  BIPV FASÁDNE SYSTÉMY 

Fotovoltaické materiály v systémoch BiPV nahrádzajú tradičné stavebné materiály pri 

navrhovaní obvodových plášťov budov. Navyše sa stávajú funkčnou súčasťou plášťov a musia 

spĺňať niektoré požiadavky (tepelné, akustické, požiarne, aerodynamické a hydrodynamické, 

požiadavky na prirodzené osvetlenie). Z architektonického hľadiska nemožno systémy BiPV 

vnímať len ako „stavebnú integráciu“, ale aj ako „architektonickú integráciu“ s prihliadnutím 

na celkové estetické aspekty. Existujú rôzne kategórie komerčne dostupných typov BiPV 

(moduly, fólie, dlaždice, zasklenia atď.) spolu s rôznymi polovodičovými PV materiálmi. V 

súlade s tým sa hodnotenie rôznych produktov BiPV vykonalo z niekoľkých aspektov. Systémy 

BiPV poskytujú niekoľko možností pre inovatívny architektonický dizajn v rôznych častiach 

plášťa budovy a môžu byť integrované do fasád, striech, tieniacich systémov, 

polopriehľadných prvkov v okennom systéme, strešných membrán atď. (obr. 16). Modul BiPV 

je zostavený z rôznych vrstiev (obr. 17). 
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16. obrázok – Integračné systémy BiPV v rôznych častiach budovy.

 
17. obrázok – Základná konštrukcia FV modulu. 

Rôzne systémy BiPV možno klasifikovať do niekoľkých podsystémov podľa spracovania 

tepelnej energie (systémy BiPV/T). Tieto systémy sú založené na princípe, kedy sú FV panely 

chladené a prebytočnú tepelnú energiu priamo využívajú na ďalšie aplikácie. Uskutočnilo sa 

mnoho štúdií o systémoch BiPV/T so zameraním na rôzne spôsoby zmysluplného využívania 

tepelnej energie.  

Existuje niekoľko typov podľa základnej schémy kategorizácie BiPV/T (obr. 18), kde riadenie 

prevádzkovej teploty FV je buď prirodzenou alebo nútenou cirkuláciou vzduchu okolo zadnej 

plochy FV modulu, kvapalinové hydraulické chladenie, termoelektrické chladenie, 

termosifón, systém chladiča, tepelná trubica, integrácia PCM vrstvy a ďalšie špeciálne 

spôsoby chladenia.  

Tieto prezentované chladiace techniky možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín, aktívne a 

pasívne chladenie, kde ich hlavný rozdiel je v integrácii určitého hnacieho systému. Odpadové 

teplo pri procese znižovania prevádzkovej teploty FV by však malo byť dodatočne využité 

realizovateľným spôsobom na čiastočné pokrytie energetickej záťaže budovy. Fasádna 

integrácia BiPV (v prípade odvetrávanej dvojplášťovej fasády) funguje ako dodávateľ tepelnej 
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energie vonkajšími FV modulmi, kde sa vonkajší vzduch predhrieva vo fasádnej dutine a 

zároveň sa vnútorné tepelné straty rekuperujú ohriatym vzduchom dutiny . Ďalšia generácia 

BiPV systémov, ktoré nielen vyrábajú elektrinu, sa nazývajú stavebné integrované 

fotovoltaické/tepelné BiPV/T systémy, ktoré využívali vyššie uvedené princípy FV chladenia. 

V týchto prípadoch sú FV moduly a tepelná jednotka prepojené a súčasne premieňajú slnečné 

žiarenie na elektrickú a tepelnú energiu. Systém BiPV/T poskytuje vyšší energetický výkon v 

porovnaní so štandardným systémom BiPV, ale vyžaduje dodatočné investičné náklady na 

tepelnú jednotku. 

 
18. obrázok – Kategorizácia BiPV/T systémov. 

FV moduly môžu byť integrované do fasády budovy buď čiastočne (náhrada vonkajšej vrstvy, 

napr. obklady), alebo úplne (ľahký fasádny prvok) (obr. 20). V prípade fasádneho systému 

BiPV ho nemožno považovať len za FV modul ako jeden fasádny prvok, ale aj za celý systém s 

káblami, konektormi a profilmi. V prirodzene vetranom BiPV fasádnom systéme zadné 

vetranie v dutine fasády eliminuje problém prehrievania FV modulu. Tepelná energia z FV sa 

odoberá štyrmi fyzikálnymi procesmi: výmena žiarenia s exteriérom (obloha, okolité 

povrchy), vonkajšia konvekcia, výmena žiarenia s pevnými povrchmi vo vnútri dutiny a 

konvekcia s pohybom vzduchu v dutine (obr. 19).  
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19. obrázok – Stavebná tepelná technika prirodzene vetranej BiPV fasády. 

 
20. obrázok – Dva základné typy BiPV fasády: prevetrávaná fasáda BiPV fasáda (vľavo) Zdroj: Lithodecor, ľahká 

stĺpiková BiPV fasáda (vpravo) Zdroj: Ertex-Solar.  

 

Kombinácia PV fasád a zelených fasád je systém, ktorý možno použiť ako stratégiu na 

zlepšenie spotreby energie budovy, úspory energie, tepelný výkon, zmiernenie hluku a 

zlepšenie kvality života: kvalita vzduchu, tlmenie hluku a estetika. Vrstva PV podporuje rast 

popínavých rastlín a zároveň ponúka ochranu pred extrémne vysokými teplotami v lete a 
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pred studeným vetrom a dažďom v zime (obr. 21). Zároveň zelená vrstva poskytuje chladiaci 

efekt pre FV v dôsledku transpirácie rastlín. Každá vrstva má pozitívny vplyv na ostatné a 

pracuje v synergii na dosiahnutie požadovaných cieľov. 

 

21. obrázok – Schéma PV – Zelená fasáda. Zdroj: Penaranda Moren, M.S. and Korjenic, A. (2017) 

Tieniace systémy na fasádach by mohli pozostávať z FV panelov v žalúziách, ktoré 

automaticky sledujú slnko a vyrábajú elektrinu z jeho slnečného žiarenia, pričom svojim 

tieniacim efektom znižujú nároky na vnútorné chladenie (obr. 22). Tieniace zariadenia možno 

rozdeliť na pevné tieniace panely a tieniace rolety. Zatiaľ čo pevné tieniace panely sú väčšinou 

samostatné stavebné prvky, tieniace žalúzie sú často inštalované ako integrálna súčasť okien. 

BIPV žalúzie možno podľa polohy žalúzií voči oknám rozdeliť na vonkajšie FV rolety, vnútorné 

FV rolety a stredné FV rolety. 

22. obrázok – Vonkajšie FV rolety. Zdroj: solargaps.com 

Pokročilé tieniace systémy v dynamických plášťoch budov sú založené na využití robotických 

solárnych sledovačov na aktívnu moduláciu slnečného žiarenia na výrobu energie, pasívne 

vykurovanie, tienenie a prenikanie denného svetla vo vysokom časopriestorovom rozlíšení. 

Tento obvodový plášť pozostáva z jednotlivých fotovoltaických modulov namontovaných na 
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ľahkej nosnej konštrukcii tyčovej siete ako vonkajšia vrstva presklenej fasády. Každý modul je 

vybavený mäkkým pneumatickým pohonom, ktorý umožňuje individuálnu orientáciu v dvoch 

osiach. Elektrická kabeláž a pneumatické napájanie sú integrované do štruktúry tyč – sieť 

(Svetozarevic et al. 2019). 

Obr. 23 zobrazuje princíp fungovania a prípady použitia adaptívneho plášťa budovy 

poháňaného robotmi:  

a, b) Miestnosť s adaptívnym PV obvodovým plášťom v letnom (a) a zimnom (b) dni a 

kvalitatívnym znázornením fyzikálnych efektov, ktoré môže plášť modulovať.  

c) Miestnosť s reflexným adaptívnym obvodový plášťom. Tento plášť umožňuje redistribúciu 

slnečného žiarenia a denného svetla medzi budovami tým, že ich odráža do susednej budovy, 

kde sa koncentrovaný solárny zdroj môže použiť na zlepšenie dostupnosti denného svetla 

alebo na oblohu, aby sa zmiernili účinky mestských tepelných ostrovov. Modré šípky v a) a c) 

označujú možný výhľad von.  

d) Individuálny modul obvodového plášťa. 

 

23. obrázok – Princíp fungovania roboticky poháňaných FV modulov. Zdroj: B. Svetozarevic et al. (2019). 
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3.4  FASÁDY SOLÁRNEHO SKLADOVANIA TEPELNEJ ENERGIE 

Tok tepelnej energie tvorí hlavnú časť energetických tokov v celkovom energetickom systéme 

budovy. Okrajové podmienky na strane exteriéru (klimatické podmienky), ako aj na strane 

interiéru (energetická náročnosť budovy) sú vzájomne ovplyvňované dynamickým 

charakterom ich zmien. Celkové energetické toky budovy sú určené nárokmi na tepelnú 

pohodu interiéru (obr. 24). Systém je založený na dodávke tepelnej energie, ktorá môže byť 

vylepšená využívaním slnečného žiarenia. Zber slnečnej tepelnej energie je možný len počas 

slnečného dňa. Pre zabezpečenie tepelnej energie počas zamračených dní a noci je potrebné 

integrovať zariadenie na skladovanie tepelnej energie (TES). Existuje niekoľko spôsobov 

ukladania/uvoľňovania tepelnej energie (obr. 25).  

 

 24. obrázok – Diagram toku energie budovy. 

 

25. obrázok – Spôsoby ukladania/uvoľňovania tepelnej energie. 

Materiál s fázovou zmenou (PCM) alebo tiež označovaný ako latentný tepelný akumulačný 

materiál predstavuje špeciálny typ responsívneho materiálu, ktorý dokáže absorbovať veľké 

množstvo tepelnej energie v rámci svojej vysokej kapacity latentného tepla počas fázovej 

transformácie v určitom úzkom rozsahu teplôt (zmena entropie).  
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Fázová zmena (izotermický proces) znamená zmenu z pevnej látky na kvapalinu, z kvapaliny 

na plyn alebo naopak. Určité typy PCM sú schopné prepúšťať (časť) viditeľného spektra 

slnečného žiarenia. Taktiež je možné kombinovať vrstvu PCM s priehľadnými/priesvitnými 

vrstvami a vytvoriť tak fasádny komponent, ktorý vykazuje (relatívne) vysokú tepelnú 

zotrvačnosť, spolu s transparentnosťou vo viditeľnom spektre. Tieto vlastnosti PCM 

umožňujú nahradiť pevné steny sklenenými prvkami (obr. 26). Zabraňuje prehrievaniu 

budovy v lete a zároveň maximalizuje prirodzené osvetlenie. 

     

26. obrázok – Okno vyplnené PCM. Zdroj: glassx.ch  

3.5  BIOREAKTÍVNÉ FASÁDY 

Bioreaktívne fasády sa považujú za novú technológiu pre vysokovýkonné budovy. Majú 

potenciál prispieť k nižšej ekologickej a uhlíkovej stope budov. Integrácia mikroriasového 

bioreaktora s budovou môže tiež ovplyvniť tepelné zaťaženie budovy a výrazne znížiť 

energetickú náročnosť budovy. Fasádne prvky – vertikálne sklenené systémy sú naplnené 

vodou s obsahom živín, ktoré premieňajú denné svetlo a CO2 na biomasu rias biochemickým 

procesom fotosyntézy; zároveň sa voda ohrieva slnečno-tepelnými účinkami (obr. 27).  

Biomasa a teplo generované fasádnymi prvkami sú transportované systémom uzavretej 

slučky do prevádzkovej miestnosti, kde sa obe formy energie vymieňajú separátorom a 

výmenníkom tepla. Teplotné úrovne generovaného tepla je možné zvýšiť použitím 

teplovodného čerpadla na dodávku teplej vody a na vykurovanie budovy. Prebytočné teplo 

je možné akumulovať pomocou geotermálneho systému. 

Premena žiarenia na teplo a biomasu procesom fotosyntézy je kľúčovou funkciou 

bioreaktívnych fasád s mikroriasami. Biomasa mikrorias môže nielen vyrábať biopalivo vo 

forme bionafty, vodíka, etanolu a syngasu, ale môže byť aj zdrojom iných druhov energie 

vrátane tepla a elektriny. 
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27. obrázok – Schematický priebeh bioreaktorovej fasády. Zdroj: Talaei et al. (2020). 
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3.6  VYUŽITIE VETERNEJ ENERGIE FASÁDAMI  

Ďalším typom systému získavania obnoviteľnej energie, ktorý možno integrovať do 

fasádneho systému, je veterná turbína. S aplikáciou systémov zberu veternej energie sú však 

spojené problémy, vrátane nízkej rýchlosti a vysokej turbulencie mestského vetra, ťažkostí 

pri montáži budov, problémov s vibráciami a hlukom. Identifikácia vhodných miest v 

zastavanom prostredí v budove a okolo nej, ktorá pomáha efektívne využívať veternú 

energiu, je základným krokom k integrácii veterných turbín do budovy. V zásade existujú tri 

typy veterných turbín v stavebnom systéme: 

BIWT – Building Integrated Wind Turbines (stavebne integrované veterné turbíny) 

Turbíny sú pripojené k budove, ale nie sú s nimi nevyhnutne spojené  

BMWT – Building Mounted Wind Turbines (stavebne montované veterné turbíny) 

Turbíny sú spojené s konštrukciou budovy. Zvyčajne má budova vežový tvar a jej geometria 

musí byť schopná inštalovať turbíny a musí byť odolná voči vibráciám, zaťaženiu a hluku. 

BAWT – Building Augmented Wind Turbines (stavebne rozšírené veterné turbíny) 

Objekt je účelovo využívaný na profilovanie a posilnenie prúdenia vetra cez inštalovanú 

turbínu. Tento efekt je dosiahnutý špeciálnou konštrukciou strechy, ktorá sa používa ako 

koncentrátor prúdenia alebo turbíny namontované na okraji strechy. 

 
28. obrázok – Dva základné typy turbín – s vertikálnou a horizontálnou osou otáčania. 

 

Vo všeobecnosti možno rozdeliť do štyroch skupín, možné miesta na zabudovanie systému 

veternej turbíny do budovy, najmä do výškových budov, ako je znázornené na obr. 29: (a) na 

strechách, (b) medzi dvoma budovami, (c ) vnútri priechodných otvorov budovy, d) integrácia 

do plášťa budovy. 

 
29. obrázok – Možné miesta pre montáž systémov veterných turbín. Zdroj: Hassanli et al. (2017). 
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Okrem inštalácie veterných turbín v existujúcich budovách je jedným prístupom, ktorý sa 

používa v niekoľkých referenčných budovách, integrácia mikroveterných turbín do budov s 

využitím výhod architektonického aerodynamického dizajnu budov (obr. 30). Vlastnosti 

prúdenia vetra sú okolo plášťa budovy veľmi zložité. 

Každá budova má svoje vlastné prúdenie vetra okolo seba vďaka svojmu tvaru a usporiadaniu 

so susednými štruktúrami. Pre efektívnu koncentráciu rozptýleného prúdenia vetra do rotora 

mikroturbíny by mala byť v navrhovanom systéme zavedená vodiaca lopatka, ktorá hrá 

dôležitú úlohu pri zvyšovaní rýchlosti vetra (obr. 31). 

 
30. obrázok – Inštalačné oblasti a štrukturálne aspekty systémov na získavanie veternej energie v plášti budov.  

Zdroj: Park et al. (2015). 

 

 
31. obrázok – Schematický diagram mikroturbíny s vodiacou lopatkou. Zdroj: Park et al. (2015). 

V systéme zberu veternej energie je potrebné zvážiť rôzne faktory: 

• Základný princíp určuje posilniť prúdenie vetra v blízkosti budovy. 

• Hlavným problémom integrácie je navrhnúť vhodný tvar budovy v oblasti s dobrými 

veternými podmienkami 
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• Veterné prostredie v mestských oblastiach sa značne líši od prostredia v kopcovitých 

alebo pobrežných oblastiach. 

• Systém BIWT by vyprodukoval takmer 20 % potrebnej energie na prevádzku budovy. 

• Problémy s hlukom a vibráciami spôsobené veľkou turbínou. 

• Bezpečná prevádzka v mestskom prostredí. 

• Potreba štrukturálneho spevnenia, aby odolala dodatočnej sile, s výnimkou malých 

veterných turbín. 

• Minimálna údržba. 

• Veľká turbína = veľká výroba energie, Malá turbína = malá výroba energie. 

• Doba návratnosti? 

• Štúdie ukazujú, že takéto inštalácie veterných turbín môžu uspokojiť až 20 % 

energetických potrieb budovy 

• Rýchlosť vetra sa môže zvýšiť až o 40 % iba návrhom optimálnej geometrie budovy. 

• V procese návrhu pracujte s numerickým modelom metódami CFD (Computational Fluid 

Dynamics). 

• Dva hlavné parametre: rýchlosť a smer vetra 
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