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Ľudstvo sa dlhodobo zaoberá problémami 
vyplývajúcimi zo zmeny klímy a diskutuje 
o tom, ako zmierniť negatívny vplyv človeka 
na ekosystém planéty. Niektoré argumenty 
sú relevantné a podporené výskumom, iné 
sa dnes prezentujú emotívnejšie, ovplyvňu-
júc širokú laickú verejnosť. Autori článku sa 
snažia zamerať diskusiu na možnosti, kto-
rými architekti pri návrhu budov disponujú 
a ktoré možno uplatniť v procese znižovania 
produkcie emisií skleníkových plynov v sek-
tore stavebníctva, ktorý významnou mierou 
prispieva k tvorbe emisií CO2 (je zodpovedný 
za 30 % celkovej spotreby energie a viac ako 
55 % konečnej spotreby elektrickej energie).1 
Text priamo nadväzuje na publikáciu auto-
rov Mýtus faktora tvaru uverejnenú v časopise 
Eurostav v roku 2011.2 V kontexte nevyhnut-
nosti generovať energiu povrchom budov 
začíname prehodnocovať súčasný pohľad na 
faktor tvaru budovy ako na jeden z podstat-
ných indikátorov energetickej efektívnosti. 
Základnou premisou sa stáva fakt, že para-
digma najmenšieho povrchu pre daný objem 
zrejme ustúpi veľkosti povrchu optimalizova-
ného pre konverziu slnečnej energie aktívny-
mi systémami.

SLNEČNÁ ENERGIA AKO 
ZÁKLAD PREŽITIA ČLOVEKA
Slnečnú energiu vnímame ako apriórnu a sa-
mozrejmú. V prírode je základom fotosyntézy, 
lokálneho biochemického procesu premeny 
anorganickej látky v rastlinách na organickú 
pôsobením svetelnej energie. Výsledkom sú 
potraviny pre človeka či biomasa, ktorú mô-
žeme ďalej energeticky zhodnocovať. Slnečná 
energia nie je len ekologická, ale aj lukratív-
na. Každú hodinu dopadne na zemský povrch 
energia rovnajúca sa približne ročnej spotre-
be energie svetovej civilizácie.3 Fotovoltická 
či fototermická konverzia slnečného žiarenia 
nám pomáha redukovať spotrebu fosílnych 
palív, šetriť náklady na prevádzku stavieb, 
bývať ekologicky. Jedným z podstatných kro-
kov je získavanie energie z lokálnych zdrojov 
v blízkosti jej spotreby, čím sa znížia straty 
a emisie z transportu energie. 

Pri znižovaní emisií skleníkových plynov 
zohráva nezastupiteľnú úlohu suchozemská, 
ale najmä morská vegetácia a proces foto-
syntézy. Ich príspevok k produkcii O2 a k asi-
milácii (prijímaniu látok organizmami a ich 
premene na organické zlúčeniny potrebné na 
výstavbu tela a na životné funkcie – napr. asi-
milácii oxidu uhličitého, ktorá prebieha buď 
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ako fotosyntéza alebo ako chemosyntéza) je 
vyjadrený takto4:
• suchozemské rastliny (10 % fixácie CO2, 

produkcie O2 a glukózy)
• zelené riasy svetových morí a oceánov 

(90 %)
• ročná fixácia uhlíka: 17,4 × 1010 ton 
• ročné uvoľnenie kyslíka: 5 × 1010 ton. 

Napriek tomu, že v súčasnosti sa rozvíja-
jú technológie pre spätné zachytávanie CO2 
z atmosféry5, ostáva dnes jednou z hlavných 
úloh v sektore stavebníctva minimalizovanie 
produkcie CO2 prostredníctvom ekologických, 
udržateľných postupov a prístupov, ako aj 
využívanie obnoviteľných zdrojov. Life cycle 
assessment (LCA) posudzujúci mieru zabudo-
vanej – šedej – energie do materiálov či Energy 
returned on energy invested (EROI) vyjadrujú-
ci pomer energie získanej z určitej energe-
ticky významnej činnosti, technológie alebo 
látky voči do nej vloženej energii predstavu-
jú primárne výpočtové modely v koncepte 
udržateľnosti. 

LEGISLATÍVNY RÁMEC
Pri zvládnutí technologických postupov vý-
stavby a požiadaviek STN6 zahŕňajúcich tep-
lotechnické parametre dnes už nie je naj-
väčším problémom dosiahnutie pasívneho, 

nízkoenergetického alebo takmer nulového 
energetického štandardu budov. Tá pri ná-
vrhu stavebných konštrukcií a budov s urče-
ným stavom vnútorného prostredia vyžaduje 
splnenie kritérií na preukázanie základnej 
požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. 
Požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy 
zasa zohľadňujú rôzne úrovne energetickej 
hospodárnosti stavieb, teda: a) energeticky 
úspornú budovu; b) nízkoenergetickú budo-
vu; c) ultranízkoenergetickú budovu; d) bu-
dovu s takmer nulovou potrebou energie (cie-
ľová odporúčaná hodnota od roku 2020).7 Aj 
tento normatívny dokument pracuje s termí-
nom faktor tvaru, ktorý vstupuje do výpočtu 
energetických strát a ziskov navrhovaného 
objektu.

„Norma STN 73 0540-2: 2012 po 1. 1. 2016 
vyžaduje navrhovať rodinné domy s faktorom 
tvaru blízkym hodnote 0,7 1/m a zároveň s po-
užitím núteného vetrania s rekuperáciou tepla 
a návrhom detailov tak, aby zvýšenie tepelných 
strát vplyvom tepelných mostov bolo nulové. 
Nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených podmienok 
má za následok – pri snahe dodržať normu – ex-
trémne zvýšenie tepelnoizolačných vlastností oba-
lových konštrukcií rodinného domu výrazne nad 
normové hodnoty.“8

1  a) Ideálny kváder nasmerovaný na slnko v 35° sklone 
a jeho priemet do 35° roviny s takmer nulovou 
výškou, čím sa maximalizujú energetické zisky 
a minimalizujú straty;  
b) guľa s rovnakým objemom, ako má ideálny 
geometrický tvar, a jej priemet do 35° roviny;  
c) kocka s rovnakým objemom a jej 
priemet do 35° roviny.
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Hmotovo-architektonické riešenie, teda kom-
paktnosť tvaru budovy, vyjadruje faktor tva-
ru (surface area - to - volume ratio) ako podiel 
celkového povrchu teplovýmenných konštrukcií 
stavby ∑Ab [m2] (čiže súčet plôch stavebných kon-
štrukcií, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty 
a tepelné zisky) a obostavaného priestoru budovy 
Vb [m3]. 

Tento činiteľ kalkuluje s faktom, že čím 
je stavba menej členitá, tým má menší tep-
lovýmenný povrch vo vzťahu k objemu, 
s čím úmerne klesá aj faktor tvaru, indiku-
júc, že stavba je z energetického hľadiska 
výhodnejšia. 

Pripomeňme, že okrem faktora tvaru sa 
v zahraničnej literatúre stretávame aj s termí-
nom relative compactness (RC indicator)9 vy-
chádzajúcim z porovnania objemu voči povr-
chu v závislosti od zvoleného referenčného 
telesa s najkompaktnejším tvarom rovnaké-
ho objemu, najčastejšie guľou alebo kockou, 
či s termínom characteristic length (lc)10 ako 
prevrátenou hodnotou faktora tvaru, ako aj 
s termínom Entwurfsgütezahl für Solarhäuser 
(EGZ), ktorý zohľadňuje i orientáciu objektu 
voči svetovým stranám a plochu strán oriento-
vaných presne na južnú stranu.11 

EGZ tvorí podiel plochy priemetu všetkých 
solárne aktívnych plôch na pomyselnú exakt-
ne južne orientovanú rovinu a plochy celko-
vého povrchu obálky posudzovaného objek-
tu. Ide teda o ukazovateľ, ktorý sa nevzťahuje 
priamo na energetickú stránku návrhu, ale 
opiera sa o rozsah a predpokladaný charakter 
posudzovaných plôch. Výsledná hodnota (po-
mer plôch) vychádza z premisy, že optimál-
nou orientáciou pre budovy je exaktne juž-
ná orientácia (zvislá rovina, ktorej normála 

smeruje južne). Takýto ukazovateľ však vedie 
k preferovaniu štruktúr s južnou orientáciou 
hlavnej fasády a je založený primárne na pre-
ferencii pasívnych solárnych ziskov.12 

Podobne ako EGZ, faktor tvaru je tiež ne-
priamym ukazovateľom tepelných strát, ktoré 
takto prepája s formou budovy ešte pred zo-
hľadnením tepelnoizolačných vlastností kon-
štrukcií, dĺžky vykurovacieho obdobia a iných 
faktorov, čím je vhodný pri koncepčnom 
architektonickom riešení. Neobsahuje však 
informácie o potenciálnych solárnych zis-
koch, čím pri nových tepelnoizolačných vlast-
nostiach a aktívnych riešeniach zaostáva za 
realitou. Vynára sa otázka, či je možné vytvo-
riť jemu podobný ekvivalent, ktorý rovnako 
jednoducho prepája architektonickú formu aj 
s potenciálom objektu vytvárať solárne zisky 
ešte pred zohľadnením efektivity aktívnych 
zariadení, a teda priamo s energetickou strán-
kou návrhu.

POROVNANIE METODIKY 
PRIEMETOV SO SIMULÁCIAMI
V úvode nášho uvažovania sme kalkulova-
li s faktom, že v podmienkach Slovenska je 
optimálne naklonenie roviny PV panelov, prí-
padne iných kolektorov pod 35° kolmo na 
juh. Preto sme sa zaoberali zmenou princípu, 
ktorý používa EGZ. Pre maximalizáciu efek-
tivity aktívnych zariadení by bolo vhodnejšie 
pracovať s priemetom nie do zvislej južnej 
roviny, ale do 35° naklonenej južnej roviny. 
Priemety niektorých geometrických telies sú 
na obr. 1 a 2. (→1, 2)

Takýto výpočet by tak uprednostňoval tva-
ry s čo najväčšou plochou, nasmerovanou na 
túto naklonenú rovinu. Ak však uvažujeme, 
že dnešné aktívne systémy možno nainštalo-
vať aj na menej efektívne plochy, bolo by prí-
nosné tento výpočet porovnať so simuláciou, 
ktorá počíta aj s nimi. 

2  Dom s rovnakým objemom a jeho 
priemet do 35° roviny

Graf 1 Grafy porovnania solárneho 
potenciálu geometrických telies
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Pri porovnávaní sme pracovali v ideálnych 
podmienkach: 
• testované telesá neboli zatienené inými 

objektmi
• simulácie boli počítané na podmienky 

Bratislavy z meteorologického súboru 
Energy Plus Weather a prebehli v programe 
Grasshopper LadyBug

• premietalo sa do južnej 35° naklonenej 
roviny

• rátalo sa so solárnou konštantou, maximál-
nym ročným solárnym ziskom na území 
Slovenska 1 350 kWh/m2.
Aby sme sa pohybovali iba v bezrozmer-

ných hodnotách tvaru objektu (plocha/plocha) 
a nešli priamo do energetickej stránky návrhu, 
simulované solárne zisky boli predelené spo-
menutou solárnou konštantou (1 350 kWh/m2). 
Porovnávanie tak prebiehalo medzi dvoma 
podielmi:
• podiel plochy priemetu objektu do 35° ro-

viny (S35°) a celkovej plochy objektu (S) 
vzorec a prepočet jednotiek: 
S35° /S [m2/m2]

• podiel simulovaných celkových ročných so-
lárnych ziskov (E), predelených solárnou 
konštantou 1 350 kWh/m2 a celkovou plo-
chou objektu (S)
vzorec a prepočet jednotiek: 
(E/1350)/S [(kWh/(kWh/m2))/m2 = m2/m2].
Pomocou spomenutých vzorcov bol vypo-

čítaný podiel povrchov, vyjadrený v percen-
tách. Tento bezrozmerný ukazovateľ sme 
nazvali celoročný solárny potenciál objektu, 
pretože vyjadruje účinnosť povrchu objektu 
využívať solárnu energiu ešte pred zohľad-
nením efektivity aktívnych zariadení; je totiž 
daný iba orientáciami jednotlivých plôch ob-
jektu. Keďže je vyjadrený ako percentuálna 
časť z celkového povrchu objektu, porovnáva 
možné solárne zisky s možnými stratami po-
vrchom. Solárne potenciály na základe simu-
lácií a výpočtov s priemetmi telies gule, kocky, 

domu a ideálneho tvaru boli porovnané v gra-
fe, kde bol vnesený solárny potenciál pri me-
niacom sa objeme každého telesa (graf →1).

Grafy ukázali, že solárny potenciál vypočí-
taný pomocou simulácie je vždy vyšší, pretože 
simulácia kvantifikuje aj menej efektívne plo-
chy, ktoré sa v priemete na 35° rovinu neobja-
via, čím je výpočet presnejší. Pri kocke je táto 
odchýlka až 18 %. Na grafe tiež vidieť, že so-
lárny potenciál nezávisí od objemu; závisí iba 
od proporcií a orientácie jednotlivých plôch 
telesa. Zjednodušená metodika priemetov sa 
oproti simulácii ukázala ako nedostatočne 
presná. V ďalšom postupe sa preto výskum za-
oberal zostavením algoritmu vychádzajúceho 
zo simulácií, ktorého výsledkom je celoročný 
solárny potenciál objektu, s možnosťou využi-
tia na optimalizáciu tvaru telesa.

ALGORITMUS SOLÁRNEHO 
POTENCIÁLU
Pre zistenie celkového solárneho potenciálu 
geometrického objektu je potrebné jeho roz-
loženie na jednotlivé steny. Potom možno 
vypočítať čiastkové potenciály týchto stien 
v percentách ich plochy, a to podľa ich orien-
tácie voči slnku. Pre tento výpočet je potrebné 
zistiť vzťah medzi rotáciou jednotlivých plôch 
voči slnku a solárnym ziskom. Pre tento vý-
počet sme si preto vytvorili regresnú funkciu 
na základe množstva simulácií, ktorá neskôr 
urýchľovala naše výpočty.

Pri vyvíjaní algoritmu sme pracovali s rov-
nakými okrajovými podmienkami ako pri 
predošlom uvažovaní, no výpočty pracovali 
už iba s presnejším postupom pomocou simu-
lácie, bez priemetov do 35° naklonenej južnej 
roviny. 

Ako predchádzajúce uvažovanie ukázalo, 
solárny potenciál sa nemení s objemom tele-
sa, pretože je to podiel jeho povrchov, a teda 
tento ukazovateľ závisí iba od proporcií telesa 
a jeho orientácie. Pre ďalšie výpočty bol preto 

3  Modifikovateľný kváder: meniteľné sú  
proporcie kvádra X, Y a orientácia kvádra.  
Výška kvádra je vypočítaná z objemu 1 000 m3.
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zadefinovaný modelový modifikovateľný kvá-
der so stálym príkladným objemom 1 000 m3. 
Tento kváder tak predstavoval hmotu budovy 
s meniteľnými rozmermi podstavy: X – šírka 
a Y – hĺbka. Výška kvádra – Z sa vypočítala zo 
stáleho objemu. Aby sme rátali v číslach rele-
vantných pre hmotovú koncepciu budov, ani 
jeden rozmer kvádra nemohol byť menší ako 
5 m. Orientácia kvádra bola daná rotáciou od 0° 
do 90°. Modelový kváder s meniteľnými para-
metrami je na obr. 3.(→3)

Algoritmus bol zostavený z nasledujúcich 
krokov: 
• rozloženie objektu na jednotlivé steny
• zistenie čiastkových potenciálov všet-

kých stien objektu v percentách ich plo-
chy pomocou regresnej funkcie potenciálu 
a rotácie

• súčet čiastkových potenciálov stien objektu 
v m2 do výsledného solárne potenciálneho 
povrchu objektu

• podiel solárne potenciálneho povr-
chu objektu s jeho celkovým povrchom. 
Výsledkom je tak bezrozmerná percentuál-
na hodnota.
Carpo vo svojej knihe spomína, ako v mi-

nulosti prebiehali experimenty a fungovala 
samotná veda. Na základe fyzikálnych expe-
rimentov sa vytvorila funkcia, matematický 
zápis, ktorá definovala všetky javy danej prob-
lematiky. Ako by však vyzerala veda, keby sme 
vedeli zapísať nekonečné množstvo výsledkov 
experimentov, pričom by tieto výsledky boli 
hneď dostupné? V takomto prípade by nám 
nebolo treba zjednodušujúceho matematické-
ho zápisu, stačilo by nám len okamžité vy-
bratie výsledku z obrovskej databázy. Takto 
pracuje nová veda, pretože výpočtová tech-
nológia sa natoľko rozšírila, že vie zazname-
návať veľké dáta (big data) a aj v nich hľadať 
a ponúkať výsledky daných minulých udalostí. 
Na základe veľkých dát máme schopnosť ro-
biť oveľa presnejšie virtuálne modely, a tým 

vytvárať ďalšie virtuálne udalosti a experimen-
ty omnoho rýchlejšie, ako ich skúšať fyzicky. 13

Podobne pomocou zapísaných údajov mož-
no simulovať dopad slnečného žiarenia a tak 
vytvárať ďalšie virtuálne experimenty. Na zá-
klade nich vieme spätne vytvoriť databázu ale-
bo funkciu potenciálu a orientácie roviny. 

Čiastkový potenciál plochy je určený v per-
centách nasledujúcim vzorcom:

čiastkový potenciál plochy = solárny zisk/solárna 
konštanta * 100
prepočet jednotiek:  
[(kWh/m2)/(kWh/m2)] * 100 = %.
Modelový kváder je zložený z dvoch ho-

rizontálnych plôch a štyroch vertikálnych 
plôch, ktoré otáčame okolo vertikálnej osi. 
Potenciál horizontálnych plôch sa pri rotá-
ciách okolo vertikálnej osi správa konštantne: 
plocha orientovaná nahor má konštantný so-
lárny potenciál 88,17 % a plocha orientovaná 
nadol má konštantne 0 %. Zostáva nám preto 
zistiť priebeh potenciálu vertikálnej roviny 
otáčanej okolo vertikálnej osi. Priebeh po-
tenciálu podľa rotácie vertikálnej roviny sme 
zistili na základe simulácií, ktoré sme vniesli 
do tabuľky a grafu a potom preložili krivkou 
polynomickej regresnej funkcie (tabuľka →1 
a graf →2).

Potenciál horizontálnej,  
nahor orientovanej roviny = 88,17 %.
Potenciál vertikálnej roviny =  

– 0,0024 * orientácia2 + 0,4387 * orientácia 
+ 41,506 %.
Pomocou týchto vzťahov sa veľmi rých-

lo vyrátajú čiastkové potenciály všetkých 
plôch objektu v %. Tieto časti plôch stien 
objektu sa následne spočítajú, čím vznikne 
celkový solárne potenciálny povrch objektu. 
Algoritmom potom možno vniesť všetky stavy 
nášho modelového kvádra pri danej orientácii 
do grafu. 

Graf zobrazuje porovnanie celkového po-
vrchu objektu a jeho časť, ktorá je solárne 
potenciálna, pri daných proporciách šírky X, 

Tabuľka 1  Orientácia vertikálnej roviny, jej 
potenciál v % a ročný solárny zisk na plochu.

Graf 2 Polynomická, regresná funkcia zo získaných 
dát, prepájajúca orientáciu a potenciál plochy v %. 
Horizontálne plochy vo funkcii nie sú zahrnuté.
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Graf 3 Graf stavov modifikovateľného kvádra. Vyznačené 
maximum pomeru medzi solárne potenciálnym 
a celkovým povrchom telesa (oranžová).

Graf 4 Graf stavov modifikovateľného kvádra. Vyznačené 
minimum pomeru medzi solárne potenciálnym 
a celkovým povrchom telesa (oranžová).

Graf 5 Graf stavov modifikovateľného kvádra. Vyznačený 
pomer medzi solárne potenciálnym a celkovým povrchom 
telesa s najmenším povrchom – kocky (oranžová).

Celkový povrch objektu 730 m2

Celkový povrch objektu 730 m2

Solárny potenciál 43,01 % Solárny potenciál 41,01 %

Solárne potenciálny povrch314 m2
Solárne potenciálny povrch 299 m2

Celkový povrch objektu 600 m2

Solárny potenciál 42,13 %

Solárne potenciálny povrch 253 m2
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Graf 6 Grafy stavov modifikovateľného kvádra. 
Krajné stavy kvádra s najväčším povrchom.

Celkový povrch objektu 850 m2

Solárny potenciál 42,09 %

Solárne potenciálny povrch 358 m2

Celkový povrch objektu 850 m2

Solárny potenciál 42,97 %

Solárne potenciálny povrch 345 m2

Celkový povrch objektu 850 m2

Solárny potenciál 41,32 %

Solárne potenciálny povrch 351 m2
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Tabuľka 2  Tabuľka celkových povrchov 
modifikovateľného kvádra. Vyznačený povrch telesa 
s najvyšším solárnym potenciálom (oranžová).

Tabuľka 3  Tabuľka solárne potenciálnych povrchov 
modifikovateľného kvádra. Vyznačený povrch telesa 
s najvyšším solárnym potenciálom (oranžová).

Tabuľka 4  Tabuľka solárnych 
potenciálov modifikovateľného kvádra. 
Vyznačené maximum (oranžová).

730,00

313,96

43,01 %
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hĺbky Y a orientácie. V grafoch je následne 
vyznačený maximálne solárne potenciálny 
tvar vzhľadom na celkový povrch telesa, mini-
málne solárne potenciálny tvar a krajné tva-
ry telesa s najväčším a najmenším povrchom 
(grafy → 3 – 6). Pre lepšiu čitateľnosť sú prida-
né aj tabuľky, z ktorých grafy vznikli (tabuľky 
→ 2 – 4).

Na grafoch vidieť, že čím väčší je celkový 
povrch telesa, tým väčšia je aj jeho solárne 
potenciálna časť, avšak tento vzťah nie je pria-
mo úmerný. Maximum solárneho potenciálu 
má teleso, ktoré sa nenachádza úplne v kraj-
nom bode, pri orientácii 80°. Tento objekt 
tak predstavuje ideálny tvar, ktorý môže 
získavať solárnu energiu vo veľkom množ-
stve, ale zohľadňuje aj straty povrchom. Na 
grafoch je ďalej vyznačené teleso s minimom 
solárneho potenciálu, kde podiel medzi so-
lárne potenciálnou plochou a jeho celkovou 
plochou je najnižší. Toto teleso má pomer-
ne veľký povrch, nevyužíva ho však efektív-
ne. Teleso s najmenším celkovým povrchom 

– kocka – má aj najmenší solárne potenciálny 

povrch, čím svoj povrch nevyužíva tak efektív-
ne ako ideálny tvar.

Týmto postupom sa tak posudzuje iba 
tvar telesa ešte pred zahrnutím energetickej 
stránky návrhu, obsahujúcej efektivitu aktív-
nych zariadení a tepelnoizolačné vlastnosti 
jeho konštrukcií. Tieto ďalšie faktory tak iba 
posúvajú výsledné grafy stavov telesa hore 
alebo dole. Napríklad sa oplatí mať väčší po-
vrch, ale pri lepšej izolácii alebo efektivite 
aktívnych zariadení. Súčasné zohľadnenie 
možných strát a ziskov pri tvare budovy tak 
vytvára predpoklad na lepšiu kontrolu uhlíko-
vej stopy.

Vytvorený algoritmus zatiaľ pracuje iba 
so základnými proporciami modelového 
telesa a jeho orientáciou. Ďalší výskum sa 
bude zaoberať rotáciou plôch aj okolo ho-
rizontálnej osi, čo by umožnilo posudzovať 
i naklonené roviny striech. Novovytvorená 
regresná funkcia solárneho potenciálu by 
tak bola trojrozmerná, z rotácií okolo hori-
zontálnej, vertikálnej osi a solárneho poten-
ciálu. Rovnako tento nástroj zatiaľ pracuje 
bez vlastného tienenia a zatienenia objektu 

4  Algoritmus výpočtu solárneho potenciálu 
s evolučnou optimalizáciou

analyzovaný objekt

finálne riešenie

Rozloženie objektu  
na jednotlivé steny

Zistenie čiastkových potenciálov všetkých  
stien objektu v m2 plochy pomocou  

regresnej funkcie potenciálu a rotácie

Súčet čiastkových potenciálov objektu v m2 do 
výsledného solárne potenciálneho povrchu objektu

Zmena hmoty 
genetickou 

optimalizáciou

Porovnanie solárne potenciálneho povrchu objektu 
s jeho celkovým povrchom

Je solárny 
potenciál 

dostatočný?

áno

nie
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okolím. Pri zložitejších tvaroch a zatienení 
okolím by tak bolo treba obísť regresnú fun-
kciu a objekt rovno solárne analyzovať podľa 
vektorov slnka, čím by sa však čas výpočtu 
predĺžil. Urýchlenie výpočtu regresnou fun-
kciou je aproximácia, ktorá umožňuje široké 
použitie algoritmu aj bez výpočtovej techniky 
alebo urýchľuje jeho použitie pri evolučných 
optimalizáciách hmoty objektu. Podobne pri 
menení viacerých parametrov objektu (napr. 
šikmosti a typu strechy) by bol problém za-
niesť všetky stavy objektu do podobného gra-
fu s jasne viditeľným maximom, a preto by 
potom bolo vhodnejšie použiť evolučnú opti-
malizáciu, ktorá dokáže nájsť ideálny tvar 
automaticky.

Evolučné algoritmy sa používajú pri opti-
malizácii vstupných premenných s cieľom 
nájsť maximum požadovanej premennej, pri-
čom sa učia z predošlých iterácií. Sú založené 
na Darwinovej teórii evolúcie a prirodzeného 
výberu a Mendelovej teórii génovej dedičnos-
ti.14 Algoritmus s evolučnou optimalizáciou 
je zobrazený na schéme (→ 4). Takýto nástroj 
by potom nielen staticky určoval normatívnu 
hodnotu, ale ponúkal by aj dynamické zlepše-
nie riešenia.

ZMENA PARADIGMY
Existujú názory podporované rôznymi stra-
tégiami, dokumentmi či architektonickými 
tvorivými prístupmi, že sme dospeli na po-
kraj únosnosti zväčšovania tepelnoizolačných 
vlastností stavebných konštrukcií (hrúbky 
tepelných izolácií, zasklenia). Čoraz viac sa 
stretávame s otázkou aktívneho prínosu sa-
motnej budovy do jej celkovej energetickej 
bilancie. Známe sú aj prípady, keď objekt 
vyrába viac energie, než koľko primárnej 
energie spotrebuje. Reprezentujú tak modely 
nezávislosti (ostrovné systémy) a decentrali-
zovanej výroby energie v mieste jej spotreby, 
čím odpadajú alebo sa znižujú straty vede-
ním. Do popredia sa stále posúva aj diskusia 
o zabezpečení kvalitného prostredia v letnom 
období na rozdiel od vykurovacieho obdobia. 
Chladiace zariadenia spotrebúvajú viac ener-
gie na svoju prevádzku, ako je energia potreb-
ná na vykurovanie, a práve hľadanie nových 
energetických zdrojov a princípov tvorby 
môže prispieť k optimalizácii v priebehu roč-
ného cyklu stavby. Jedným z nich môže byť 
práve aplikácia integrovaných PV systémov do 

obvodového plášťa budov. Okrem iných Ralf 
Haselhuhn tvrdí: 

„Čím viac porastie podiel fotovoltiky na výrobe 
elektriny, tým dôležitejšie bude, aby do plášťa bu-
dovy bolo integrovaných viac PV zariadení. Dnes 
vďaka najväčšiemu solárnemu výnosu dominuje 
PV zariadenie orientované na juh so sklonom asi 
30°, v budúcnosti budú v dôsledku potreby prú-
du rozdelené na celý deň dôležité PV zariadenia 
orientované na všetky smery. Čoraz väčšmi budú 
potrebné PV zariadenia orientované na východ, 
ktoré vyrábajú maximálny prúd doobeda, alebo 
zariadenia orientované na západ, ktoré svoje 
maximum dosahujú poobede. Ale aj PV zariade-
nia na fasádach, ktoré svoje maximum dosahujú 
v zime, keď slnko svieti nízko na obzore, alebo 
ktoré sú orientované na sever a vyrábajú viac prú-
du v ranných a večerných hodinách v lete, budú 
poskytovať dôležitý príspevok k meniacim sa pro-
filom prúdového zaťaženia.“15

Podobne zlepšenie riadenia a distribúcie 
solárnej energie vedie k dynamickej kooperá-
cií medzi objektmi bez potreby ukladania tej-
to energie. Pomocou internetu vecí tak možno 
vytvoriť systém, kde si viac objektov navzájom 
automatizovane delí získanú energiu: objek-
ty lokálne bez energie sú zásobované prebyt-
kom z lokálne ziskových. Podobný postup už 
zvolilo Nemecko, kde úrad pre energetickú 
meteorológiu pracuje na predpovedi solárne-
ho výkonu na účel lepšej integrácie solárneho 
prúdu do rozvodnej siete – cieľom je optima-
lizácia regulácie rozvodnej siete pri kolísaní 
zdrojov energie. 16 Ide o narastajúci fenomén 
virtuálnych elektrární.

V budúcnosti môžeme očakávať nárast po-
dielu „zelenej“ energie v celkovom energetic-
kom mixe. Postupne budeme prechádzať od 
zohľadňovania energetickej efektívnosti bu-
dov ku kalkuláciám uhlíkovej stopy. Objem 
ušetrenej energie bude musieť vykazovať 
vyššiu uhlíkovú stopu ako pridaná tepelná 
izolácia, ktorá viedla k úspore. Vízia energie 
s uhlíkovou stopou blížiacou sa limitne 
k nule nastolí celkom novú situáciu v oblasti 
efektívnosti.

Príspevok vznikol vďaka podpore Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja v rámci 
projektov Princípy udržateľnosti v kontexte 
historických urbánnych štruktúr  
(SK-AT-2017-0014) a Solárny potenciál 
urbanizovaných území a jeho využitie 
v koncepte Smart City (APVV-18-0044).
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