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STN 73 0540-2

Predhovor

STN 730540 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa
člení takto:

Časf 1: Terminológia

Časf 2: Funkčné požiadavky

Časf 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

Časf 2 normy sa vzfahuje na projektovú dokumentáciu budov, projektové a normalizované hodnotenie
energetickej hospodárnosti budov podľa STN EN 15217 a STN EN 15603, ktoré budú spracované po dni
platnosti normy. Projektová dokumentácia a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov, ktorých spra-
covanie sa začne po tomto termíne, majú byť spracované podľa tejto normy aj vtedy, keď sa prípravná
dokumentácia spracovala podľa STN 73 0540-2: 2002. Pri projektovej dokumentácii a hodnotení energe-
tickej hospodárnosti, ktoré sa ku dňu platnosti tejto normy už rozpracovali, spracovateľ po dohode so
stavebníkom diela posúdi možnost dokončenia dokumentácie podľa tejto normy. Na nové budovy posta-
vené po roku 2015 budú platif odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované
(požadované) a po roku 2020 budú platif cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou
spotrebou energie ako normalizované (požadované). Projektant je povinný splnenie minimálnych požia-
daviek na energetickú hospodárriosť budovy zahrnúf do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
alebo na povolenie zmeny stavby.

Norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby je potrebné ohlásenie
stavby alebo stavebné povolenie.

Citované normy

STN 73 0540-1: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov . Tepelná ochrana
budov. Časf 1: Terminológia

STN 73 0540-3: 2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana
budov. Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

STN EN ISO 6946: 2008 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. výpočtová
metóda (ISO 6946: 2007) (73 0559)

STN EN ISO 10077-1: 2007 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa pre-
chodu tepla. Časf 1: Všeobecne (ISO 10077-1: 2006) (73 0591)

STN EN ISO 10077-2: 2012 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa pre-
chodu tepla. Časf 2: Numerická metóda pre rámy (ISO 10077-2: 2003) (73 0591)

STN EN ISO 10211: 2008 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové
teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2007) (730551)

STN EN ISO 13370: 2008 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. výpočtové metódy
(ISO 13370: 2007) (73 0562)

STN EN ISO 13788: 2003 Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povr-
chová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. výpočtová
metóda (ISO 13788: 2001) (730594)

STN EN ISO 13789: 2008 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata prechodom tepla.
výpočtová metóda (ISO 13789: 2007) (73 0563)

STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chlade-
nie (ISO 13790: 2008) (73 0703)

STN EN ISO 13790/NA: 2010 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby onorqie na vykurova-
nie. Národná príloha (73 0703)

STN EN 13829: 2001 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Stanovenie vzduchovej priepustnosti budov.
Metóda pretlaku pomocou ventilátora (73 0576)

STN EN ISO 13792: 2005 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez
strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 1:l/();> ;>()O~)) (730706)
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STN 73 0540-2

STN EN 15217: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti
a energetickej certifikácie budov (73 0720)

STN EN 15603: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetic-
kého hodnotenia (73 0712)

STN EN 12207: 2001 Okná a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia (746474)

STN EN 14351-1 + A1: 2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná
a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (Konsolidovaný text)
(746180)

STN 73 3134: 2010 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budov. Požiadavky
a skúšanie

Súvisiace normy

STN EN 12831: 2003 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného prí-
konu (06 0210)

STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodu-
šené metódy a orientačné hodnoty (73 0564)

STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN 73 0550 Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach

STN 73 2901: 2008 Zhotovovanie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS)

STN 73 4301 Budovy na bývanie

Súvisiace právne predpisy

Zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona
Č. 237/2000 Z. z.;
zákon Č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon Č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene
a doplnení zákona Č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona Č. 17/2007 Z. z.;

zákon Č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny oproti predchádzajúcej norme

Upravil sa názov normy. Uvádzajú sa definície pojmov zavedených touto normou. Požiadavky sa rozšírili
na celý rozsah budov s upriamením na vybrané kategórie bytových a nebytových budov s tendenciou
sprísňovania požiadaviek na potrebu tepla na vykurovanie. Rozšíril sa počet kritérií na navrhovanie a po-
sudzovanie stavebných konštrukcií (ďalej len konštrukcií) a budov. Stanovili sa odporúčané hodnoty
súčiniteľa prechodu tepla budovy pre rôzne úrovne potreby tepla na vykurovanie. Požiadavka na najniž-
šiu vnútornú povrchovú teplotu stavebnej konštrukcie sa rozšírila o požiadavku na vylúčenie kondenzácie
na vnútorných povrchoch otvorových konštrukcií. Kritériá sa rozšírili o kritérium minimálnej požiadavky na
energetickú hospodárnosť (maximálnu potrebu tepla zabezpečujúcu predpoklad splnenia energetickej
hospodárnosti budovy). Spresnili sa hodnoty teplotných redukčných faktorov, vplyv tepelných mostov,
vnútornej tepelnej kapacity a podmienok v letnom období. V plnom rozsahu sa zjednotilo označovanie
jednotiek s európskymi normami (napr. kWh/(m2

. rok) sa označuje kWh/(m2
. a). Uvádzajú sa odkazy na

výpočet podľa európskych noriem.

Vypracovanie normy

Spracovateľ: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Technická komisia: TK 58 Tepelná ochrana budov

3

štu
de

nt
sk

á 
ve

rz
ia 

na
 n

ek
om

er
cn

é 
úc

ely



STN 73 0540-2

Obsah

Strana

Predhovor 5

1 Predmet normy................................................................................................................................. 5

2 Termíny a definície 5

3 Všeobecne........................................................................................................................................ 7

4 Šírenie tepla konštrukciou 8

4.1 Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie...................................................................... 8

4.2 Priemerný súčiniter prechodu tepla budovy 8

4.3 Najnižšia povrchová teplota konštrukcie 12

4.4 Tepelná prijímavosf podlahových konštrukcií 14

5 Šírenie vlhkosti v konštrukcii 15

5.1 Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii 15

5.2 Celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie 15

6 Šírenie vzduchu konštrukciou 15

6.1 Škárová prievzdušnosf 15

6.2 Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti 16

7 Tepelná stabilita miestností 16

7.1 Pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období 16

7.2 Najvyšší denný vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom období 17

8 Energetické požiadavky na budovy 18

8.1 Výpočet mernej potrebytepla , 18

8.2 Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov 23

Príloha A (normatívna) - Požadované a odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií 25

Príloha B (normatívna) - Ročná bilancia vlhkosti 26

Príloha C (normatívna) - Výpočet priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove 27

Literatúra 30

4

štu
de

nt
sk

á 
ve

rz
ia 

na
 n

ek
om

er
cn

é 
úc

ely



STN 73 0540-2

1 Predmet normy

Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplot-
ným stavom vnútorného prostredia pri ich užívaní. Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné
konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä spl-
nenie základnej požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia
a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky
platia na nové budovy. Na obnovované budovy platia požiadavky na nové budovy, ak je to funkčne, tech-
nickyaekonomicky uskutočniteľné. V prípade zmeny stavby súvisiacej so stavebnými úpravami zmenou
tepelnej ochrany obalových konštrukcií budovy musia sa splniť minimálne požiadavky zohľadňujúce
znižovanie potreby tepla na vykurovanie, znižovanie potreby tepla na chladenie a zabezpečenie hygieny
a ochrany zdravia. Platí na všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb, ktorých pobyt vo
vnútornom priestore alebo jeho funkčne vymedzenej časti trvá počas jedného dňa viac ako 4 hodiny
a opakuje sa pri dlhodobom užívaní budovy viac ako raz týždenne. Platí na vykurované nové a obno-
vované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budova na vykonávanie zmeny dokončených budov,
stavebných úprav, významnej obnovy a zmeny v užívaní budov. Norma platí aj na nevykurované budovy
alebo nevykurované časti budov, ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia.

Na pamiatkovo chránené budovy alebo budovy v pamiatkových rezerváciách norma platí primerane
možnostiam tak, aby nevznikali nedostatky a poruchy pri užívaní budov.

Norma neplatí na chladiarne, mraziarne, maštafné budovy a výrobné priemyselné budovy s vnútornými
ziskami vyššími ako 25 W/m3

�

2 Termíny a definície
V tejto norme sa používajú termíny, definície, značky a jednotky uvedené v STN 73 0540-1, v citovaných
a súvisiacich normách a tieto termíny a definície:

2.1 obalové konštrukcie budovy: integrované prvky budovy, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie s po-
žadovaným stavom od vonkajšieho prostredia

POZNÁMKA. - Pod obalovými konštrukciami budovy sa rozumie aj obal budovy alebo teplovýmenná plocha budovy, ktorá
sa stanoví podla STN EN ISO 13790/NA.

2.2 energetická hospodárnosť budovy: vypočítané alebo na základe merania spotreby energie vý-
počtom určené množstvo energie potrebnej na uspokojenie dopytu po energii súvisiaceho s normalizo-
vaným používaním budovy, ktoré zahŕňa okrem energie použitej na vykurovanie (vrátane tepla na
vykurovanie) aj energiu na chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie

2.3 nová budova: budova, ktorá je predmetom spracovania projektovej dokumentácie a práve posta-
vená budova

POZNÁMKA. - Za novú budovu sa považuje aj rekonštruovaná exlstujúca budova.

2.4 rekonštruovaná budova: existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavby, ktoré súvisia
s prestavbou, nadstavbou alebo vstavbou, zmenou dispozície alebo účelu využívania budovy nezávisle
od životnosti a skutočných funkčných vlastností stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy,
obvykle vyžadujúce prerušenie užívania budovy

2.5 obnovená budova: existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií
a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základ-
ných požiadaviek na stavby a predlženie životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia
užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná
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STN 73 0540-2

2.6 významne obnovená budova: existujúca budova, na ktorej sa vykonali stavebné úpravy zása-
hom do technických systémov a zásahom do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného
plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy najmenej v rozsahu 25 % plochy obalových kon-
štrukcií budovy, pričom sa stavebné úpravy môžu vykonať aj postupnými krokmi

2.7 energeticky úsporná budova: budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami
zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a splňaíúca
hygienické požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií

POZNÁMKA. - Uvedenej podmienke vyhovujú čiastočne obnovované budovy v mlnuíostl",

2.8 nízkoenergetická budova: budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia,
ako má bežná budova existujúceho fondu budov

POZNÁMKA. - Pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnic-
kými vlastnosťami podla platných technických predpisov do roku 19922).

2.9 ultranízkoenergetická budova: budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykuro-
vanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica
potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy

2.10 budova s takmer nulovou potrebou energie: budova s veľmi vysokou energetickou hospodár-
nosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto
budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných
zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti

POZNÁMKA 1. - Preukázanie dosiahnutia úrovne budovy s takmer nulovou potrebou energie nie je možné podla potre-
by energie (tepla) v budove, ale podla hodnotenia primárnej energie.

POZNÁMKA 2. - Rôzne úrovne výstavby definované v 2.9 a 2.10 vyžadujú postupné sprísňovanie požiadaviek na tepel-
notechnické vlastnosti konštrukcií budovy v kombinácii s technickými systémami charakteristickými pre každú úroveň
výstavby.

2.11 celková podlahová plocha: podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím
miestností určená z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia lokálnych vystupujúcich konštrukcií,
napríklad stlpov, ríms, pilastrov, lokálnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa, plochy balkónov, lodžií
a terás

POZNÁMKA. - Ak svetlá výška miestnosti prechádza cez dve podlažia alebo cez viac podlaží, napríklad schodištia a ga-
lérie, celková plocha podlažia sa vyráta tak, ako keby miestnosť bola v rovine každého podlažia rozdelená horizontálnou
konštrukciou.

1) Energeticky úsporné budovy sú budovy splňajúce energetické kritérium podľa STN 73 0540-2: 2002 pre obnovované budovy.

2) Pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie najmä budova postavená s tepelnotechnickými vlastnosťami pocta
ČSN 73 0540: 1979.
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STN 73 0540-2

3 Všeobecne

3.1 Požadované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov zabezpečujú tieto veličiny:

a) súčinitel' prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie);

b) vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie;

c) množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok;

d) vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií;

e) tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie;

f) potreba tepla na vykurovanie;

g) tepelná stabilita miestnosti.

3.2 Tepelnotechnické požiadavky zohľadňujú šírenie tepla, vlhkosti a vzduchu stavebnou konštrukciou,
tepelnú stabilitu miestnosti, mernú potrebu tepla a energetickú hospodárnosť budov.

3.2.1 Pri návrhu stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného pro-
stredia bytových a nebytových budov požadované hodnoty sa stanovia s ohľadom na zabezpečenie hy-
gienických podmienok a rôznych úrovní energetickej hospodárnosti budov.

3.2.2 Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria minimálnych tepelno-
izolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie LI)
podľa 4.1.1 a 4.1.4, minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium) podľa 4.3.1 a 4.3.6,
minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu) podľa 6.2.1, maximálnej
mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium) pocta 8.1.2. Požaduje sa stanoviť potrebu
tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (kritérium
minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov) podľa 8.2.2.

POZNÁMKA. - Splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy závisí aj od iných vplyvov, ako napr.
technických systémov v budove, účinnosti zdroja tepla a chladu, energetických nosičov apod.

3.2.3 Nové budovy musia splňať normalizované (požadované) požiadavky na tepelnotechnické vlast-
nosti stavebných konštrukcií a budov podľa 4.1.1, 4.1.4 a 8.1.2. Normalizované požiadavky musia splniť
aj významne obnovované budovy. Ak to nie je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, musia
splňať všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň minimálne
požiadavky na energeticky úsporné budovy.

3.2.4 Stavebné konštrukcie musia splňať požiadavky na vylúčenie rizika rastu piesní na ich vnútornom
povrchu podľa 4.3.1 a na vylúčenie kondenzácie vodnej pary v stavebnej konštrukcii alebo na jej vnú-
tornom povrchu podľa 4.3.6 a 5.1.

3.2.5 Splnen ím požiadaviek podľa 4.3.1, 4.3.6, 6.2.1 a 5.1 sa zabezpečuje preukázanie splnenia
základnej požiadavky na hygienu a ochranu zdravia.

3.2.6 Požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy zohľadňujú rôzne úrovne energetickej hospodár-
nosti. Stanovené sú minimálne požiadavky (maximálne hodnoty), normalizované (požadované), odporú-
čané a cieľové odporúčané hodnoty požiadaviek vyjadrujúcich sprísňovanie tepelnotechnických vlastností
stavebných konštrukcií a budov pre úrovne výstavby podľa 2.7, 2.8, 2.9 a 2.10.

3.2.7 Splnením požiadavky podta 8.1.2 sa zabezpečuje preukázanie splnenia základnej požiadavky na
úspory energie a ochranu tepla.
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STN 73 0540-2

4 Šírenie tepla konštrukciou

4.1 Súčiniter prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie

4.1.1 S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie
energetických požiadaviek podľa 8.1.2 a 8.2.2 musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných
alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou ~ s 80 % taký
súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, aby sa splnila podmienka:

U~ UN (1)

kde UN je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie, vo W/(m2
. K); normalizo-

vané hodnoty UN sa pre bytové a nebytové budovy uvádzajú v tabuľke 1; UN sa určia
z hodnôt R a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom
povrchu Rsi a Rse podľa STN 73 0540-3 podľa vzťahu:

1
UN = -::---=--=--

RSi+~+~
(2)

kde RN je hodnota tepelného odporu, v m2
. KfW.

POZNÁMKA 1. - Vzfah (2) platí aj na určenie maximálnej prípustnej hodnoty súčinitefa prechodu tepla a odporúčaných
hodnôt súčinitefa prechodu tepla.

POZNÁMKA 2. - Normalizované, minimálne a odporúčané hodnoty tepelného odporu sa uvádzajú v tabuľke A.1 prílohy A
(normatívnej), pričom platí, že:

(3)

POZNÁMKA 3. - Tepelný odpor stavebnej konštrukcie Ra súčinitef prechodu tepla stavebnej konštrukcie U sa určia podfa
STN EN ISO 6946.

POZNÁMKA 4. - Pri konštrukciách s otvorenou vzduchovou vrstvou (napr. odvetraný obvodový plášt', dvojplášt'ová strešná
konštrukcia) sa tepelný odpor určí z vrstiev konštrukcie nachádzajúcich sa medzi vnútorným povrchom a otvorenou
vzduchovou vrstvou konštrukcií.

POZNÁMKA 5. - Súčinitef prechodu tepla otvorových konštrukcií, okien a dverí, sa určí podľa STN EN ISO 10077-1.

POZNÁMKA 6. - Súčinitef prechodu tepla konštrukcií, ktoré sú v kontakte so zeminou, sa určí podfa STN EN ISO 13370.
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Tabul'ka 1 - Požiadavky na hodnoty U

Súčlniter prechodu tepla konštrukcie
W/(m2.K)

Druh stavebnej konštrukcie Maximálna Normalizovaná Odporúčaná Ciel'ová odporúčaná
hodnota (požadovaná) hodnota hodnota hodnota

Umax UN Ur1 Ur2

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad
obytným priestorom so sklonom> 45° 0,46 0,32 0,22 0,15

Plochá a šikmá strecha ~ 45° 0,30 0,20 0,10 0,10

Strop nad vonkajším prostredím" 0,30 0,20 0,10 0,10

Strop pod nevykurovaným prlestororn'" 0,35 0,25 0,15 0,15

Stena s vodorovným tepelným tokorn'vstrop Smer tepelného toku
s tepelným tokom zdola nahorb)/strop
s tepelným tokom zhora nadol" medzi Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhora
vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou rovne nahor nadol rovne nahor nadol rovne nahor nadol rovne nahor nadol
vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:

- do 10 K 2,75 3,35 2,30 1,50 1,70 1,35 1,00 1,2 0,85 1,00 0,95 0,60

2,00 1,60 1,05 1,10
,

0,95 0,70 0,75 0,60 0,70 0,50 0,35- do 15 K 1,80

-do 20 K 1,30 1,45 1,20 0,80 0,85 0,75 0,55 0,60 0,50 0,55 0,35 0,25

- do 25 K 1,05 1,10 0,95 0,65 0,70 0,60 0,45 0,50 0,40 0,45 0,30 0,20

- nad 25 K 0,80 0,85 0,75 0,45 0,50 0,40 0,35 0,40 0,30 0,35 0,25 0,15

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je Rse = 0,04 m2·KJW.

a) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R••= 0,17 m2·KJW (tepelný tok zhora nadol).

b) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R�� = 0,10 m2·KJW (tepelný tok zdola nahor).

c) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R••= 0,13 m2'KIW (tepelný tok vodorovne).

(J)
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STN 73 0540-2

4.1.2 Pri vnútorných zvislých a vodorovných konštrukciách odderujúcich miestnosti rôznych bytov
a bytov s nebytovými priestormi s rozdielnym režimom vykurovania a regulácie sa uvažuje minimálny
rozdiel teploty vnútorného vzduchu 15 K.

4.1.3 Pri nebytových výrobných budovách sa vyžaduje maximálna hodnota súčinitefa prechodu tepla
konštrukcie V, resp. minimálna hodnota tepelného odporu R taká, aby sa splnili podmienky podľa 4.3.1.

4.1.4 Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla kon-
štrukcie:

(4)

kde VW je výpočtová hodnota, vo W/(m2
. K), rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná

z nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN
EN ISO 10077-2.

POZNÁMKA 1. - Vzťah (4) primerane platí pre požiadavku na maximálnu hodnotu alebo odporúčané hodnoty prechodu
tepla.

POZNÁMKA 2. - Hodnotu uw možno uvažovať ako výpočtovú hodnotu pre konkrétny výrobok, ak ju stanovilo akreditované
laboratórium.

POZNÁMKA 3. - Ak nie sú k dispozícii skutočné vlastnosti, môže sa uvažovať uw pre zabudované okná a dvere existujúcej
výstavby do roku 1992 podla STN 73 0540-3.

4.1.5 Normalizovaná hodnota Vw,N sa určí z tabul'ky 2. V tabul'ke 2 sa uvádzajú aj maximálne a odpo-
rúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre okná a dvere zohľadňujúce rôzne úrovne potreby tepla na
vykurovanie.

Tabuľka 2 - Požiadavky na uw vonkajších otvorových konštrukcií

Súčiniteľ prechodu tepla W/(m2. K)

Konštrukcia! Maximálna
Normalizovaná

Odporúčaná
Cieľová

komponent hedneta" (požadovaná)
hodnota

odporúčaná

Uw,max hodnota Uw,rl hodnota
, Uw,N Uw'r2

Okná, dvere,
zasklené ste nl)

1,7 1,4 1,00 0,60
v obvodovej stene,
strešné okná

Dvere do ostatných
priestorov

- bez zádveria 4,3 3,0 2,5 s 2,0

- so zádverím 5,5 4,0 3,0 s 2,0

1) Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.

2) Požiadavky neplatia pre celopresklené obvodové plášte.

4.1.6 Normalizované (požadované) hodnoty súčinitel'a prechodu tepla konštrukcie U podľa tabul'ky 1
a 2, stanovené pre nové nízkoenergetické bytové a nebytové budovy, sú kritériom minimálnych tepel-
notechnických vlastností stavebných konštrukcií. Požiadavky na nízkoenergetické budovy majú splniť aj
obnovované budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočnitel'né. Najvyššia prípustná hod-
nota súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií obnovovaných budov je stanovená požiadavkami
na energeticky úsporné budovy.
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STN 73 0540-2

4.2 Priemerný súčinitel' prechodu tepla budovy

4.2.1 Priemerný súčinitel' prechodu tepla obalových konštrukcií budovy zohľadňuje vplyv vel'kosti a te-
pelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií ovplyvnených vel'kosťou a členením budovy vyjadre-
ných faktorom tvaru budovy pre rôzne úrovne potreby tepla na vykurovanie.

4.2.2 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií budovy Ue,m, vo W/(m2·K), sa stanovuje
zo vzťahu:

u = Hr
e,m A (5)

kde Hr je merná tepelná strata prechodom tepla podľa STN EN ISO 13789, vo WIK, stanovená zo
súčiniteľov prechodu tepla l.lj všetkých obalových konštrukcií budovy, ich plôch Aj určených
z vonkajších rozmerov stavebných konštrukcií a zodpovedajúcich teplotných redukčných
súčiniteľov q a vplyvu tepelných mostov;

A teplovýmenná plocha obalových konštrukcií budovy, v m2
, stanovená ako súčet plôch sta-

vebných konštrukcií ~.

4.2.3 Odporúčané hodnoty Ue,m na splnenie energetického kritéria sa uvádzajú v tabuľke 3. Faktor
tvaru sa určuje z podielu AI V podľa STN EN 15217, kde V je obostavaný objem budovy stanovený s uva-
žovaním vonkajších rozmerov budovy.

4.2.4 Na predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sú odporú-
čanými hodnotami priemerného súčinitera prechodu tepla hodnoty prislúchajúce nasledujúcim faktorom
tvaru:

- bytové domy, administratívne budovy, budovy �kôl a školských zariadení, budovy nemocníc
a športové haly: faktor tvaru 0,3 11m;

- rodinné domy: faktor tvaru 0,7 11m;

- hotely a reštaurácie: faktor tvaru 0,4 11m;

- budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby: faktor tvaru 0,5 11m.
POZNÁMKA. - Hodnoty priemerného súčinitera prechodu tepla sú stanovené pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania
pri všetkých kategóriách bytových a nebytových budov.

Tabuľka 3 - Odporúčané hodnoty Ue,m

Priemerná hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ue,m
Faktor tvaru W/(m2·K)

budovy
Cieľová

11m Maximálna Normalizovaná Odporúčaná odporúčanáhodnota hodnota hodnota hodnota

s;0,3 0,69 0,58 0,38 0,25

0,4 0,64 0,53 0,35 0,24

0,5 0,60 0,49 0,33 0,23

0,6 0,57 0,46 0,31 0,22

0,7 0,54 0,44 0,30 0,21

0,8 0,52 0,42 0,29 0,21

0,9 0,50 0,41 0,28 0,20

1,0 0,49 0,39 0,27 0,20
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STN 73 0540-2

4.3 Najnižšia povrchová teplota konštrukcie

4.3.1 Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu rpi s 80 % musia mať na
každom mieste vnútorného povrchu teplotu OSh vyjadrenú v "O, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného
bodu a vylučuje riziko vzniku piesní

Osi ~ Osi,N = Osi,ao + dOsi (6)
kde OSi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné

spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepel-
ných mostov;

Osi,ao kritická povrchová teplota na vznik piesní, zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzdu-
chu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného
vzduchu Oai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu rpi; pre normalizované podmienky
vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu Oai = 20 "C
a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu f/Ji = 50 % je OSi,80 = 12,6 "C:

LllJsi bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti, spôsob užívania
miestnosti, ktorá sa určí z tabuľky 4.

POZNÁMKA 1. - Ak je relatívna vlhkost' vnútorného vzduchu IA > 80 %, požiadavka podfa vzťahu (6) sa nepreukazuje
výpočtom, lebo sa nemôže splnil'.

POZNÁMKA 2. - Bezpečnostná teplotná prirážka nahrádza pri posudzovaní detailov na riziko vzniku piesní bezpečnostnú
vlhkostnú prirážku podfa STN EN ISO 13788 ~IA = 5 %.

POZNÁMKA 3. - Najnižšia vnútorná povrchová teplota e.. sa obvykle určí výpočtom teplotné ho pofa pre kritické detaily
konštrukcie, ktorými sú tepelné mosty v konštrukcii podfa STN EN ISO 10211. Kritickými detailmi sú napríklad styky obvo-
dového plášťa v nároží a styk obvodového plášťa so strešnou konštrukciou. V charakteristickom výseku konštrukcie je
potrebné zohľadnil' vplyv otvorovej konštrukcie, ak jej vzdialenost' od posudzovaného miesta konštrukcie nie je väčšia
ako 3d (d je hrúbka posudzovanej konštrukcie). Na posúdenie sa uvažuje výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu podfa
STN 73 0540-3, prislúchajúca lokalite umiestnenia budovy.

POZNÁMKA 4. - Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne otvorových konštrukcií, ktoré sa hodnotia podľa
požiadaviek stanovených na otvorové konštrukcie podfa 4.3.6. Na presklených a kovových povrchoch sa nepredpokladá
rast piesní.

POZNÁMKA 5. - V prípade, že sa predpokladané skutočné podmienky v posudzovaných miestnostiach dlhodobejšie odli-
šujú od normalizovaných podmienok vnútorného vzduchu, posúdenie kritického detailu sa vykoná pre konkrétne podmienky
vnútorného vzduchu.

POZNÁMKA 6. - Pri posúdení kritického detailu v iných podmienkach vnútorného vzduchu určí sa kritická povrchová teplota
na vznik piesní podfa STN 73 0540-3.

Tabuľka 4 - Hodnoty LlOsI

Súčiniteľ prestupu tepla Bezpečnostná

Spôsob vykurovania na vnútornom povrchu konštrukcie hi prirážka
..dOsI

W/(m2·K) K

Neprerušované hi ~ 8,0 0,2
17j<8,0 0,5

Tlmené, resp. prerušované,
hi ~ 8,0 0,5s poklesom teploty vnútorného

vzduchu Oai do 5K
I7j <8,0 1,0

Prerušované, s poklesom teploty hi ~ 8,0 1,0
vnútorného vzduchu Oai do 10 K I7j < 8,0 1,5

Prerušované, s poklesom teploty 1,5
vnútorného vzduchu Oai nad 10 K

POZNÁMKA 1. - Za miesta s hi < 8,0 W/(m2. K) sa považujú všetky kúty tvorené stykmi vonkajších (obalových) konštrukcií a von-
kajších a vnútorných stavebných konštrukcií.

POZNÁMKA 2. - Pre rámy okien a zárubne dverí sa požaduje OSi,w > Odpo V ostatných prípadoch sa musí zabezpečiť bezchybná
funkcia stavebnej konštrukcie pri povrchovej kondenzácii.

12štu
de

nt
sk

á 
ve

rz
ia 

na
 n

ek
om

er
cn

é 
úc

ely



STN 73 0540-2

4.3.2 Splnenie požiadavky podľa 4.3.1 na kritickú teplotu rizika rastu piesní sa považuje za splnenie
hygienického kritéria.

4.3.3 Konštrukcie podľa 4.3.1 v priestoroch s relatívnou vlhkosťou ({Ji > 80 % sa navrhujú a posudzujú
na vylúčenie povrchovej kondenzácie. V ostatných prípadoch je potrebné zabezpečiť bezchybnú funkciu
konštrukcií pri povrchovej kondenzácii vodnej pary.

4.3.4 Najväčší dovolený rozdiel teploty vnútorného vzduchu a teploty na vnútornom povrchu konštruk-
cie Li Osi v prevádzkach s veľmi ľahkou a I'ahkou prácou je:

a) ~Bsi::; 6 K pre zvislé konštrukcie (vonkajšie aj vnútorné);

b) ~Bsi::; 3 K pre podlahy,

pričom teplota na vnútornom povrchu konštrukcie musí splňať hygienickú podmienku podľa 4.3.1.

4.3.5 Stavebné konštrukcie a styky stavebných konštrukcií v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu
({Ji::; 50 % musia v zimnom období za normových podmienok vykazovať v každom mieste takú teplotu na
vnútornom povrchu, aby bezrozmerný teplotný faktor fRsi vypočítaný podľa STN EN ISO 10211 splňal
podmienku:

(7)

kde fRsi,N je požadovaná najnižšia hodnota teplotného faktora so zohľadnením vplyvu výpočtovej
vonkajšej teploty podľa lokality budovy a zohľadnenia bezpečnostnej prirážky pre rôzne
teploty vnútorného vzduchu podľa tabuľky 5.

Tabuľka 5 - Normalizovaná hodnota teplotného faktora na vylúčenie rizika vzniku piesní
v závislosti od vonkajšej výpočtovej teploty

Teplota vonkajšieho Teplota vnútorného Teplotný faktor fRsI,N

vzduchu povrchu pre teplotu vnútorného vzduchu
Be BsI

De De Oj = 20°C o. = 22 °C

-11 13,1 0,78 0,73

-12 13,1 0,78 0,74

-13 13,1 0,79 0,75

-14 13,1 0,80 0,75

-15 13,1 0,80 0,76

-16 13,1 0,81 0,77

-17 13,1 0,81 0,77

-18 13,1 0,82 0,78

-19 13,1 0,82 0,78

-20 13,1 0,83 0,79

-21 13,1 0,83 0,79

-22 13,1 0,84 0,80

-23 13,1 0,84 0,80

Hodnoty fRsi,N pre medzirahlé teploty vonkajšieho alebo vnútorného vzduchu sa môžu stanoviť lineárnou interpoláciou.
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4.3.6 Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu
IA s 50 % musia mať na každom mieste povrchovú teplotu Osi,w, v "C, nad teplotou rosného bodu (Jdp:

(8)

kde Osi,w,N je požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov, vaC;

(Jdp teplota rosného bodu, v "C, zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu (Jai

a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu IA; pre normalizované podmienky vnútorného
vzduchu (Ji = 20 "O a fPi = 50 % je teplota rosného bodu (Jdp = 9,26 "C:

(Jsi,w vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného
vzduchu.

POZNÁMKA. - Výplne otvorov sa posudzujú v zabudovanom stave vrátane vplyvu okolitej konštrukcie. Teplota na vnútor-
nom povrchu sa určí podla STN EN ISO 10211.

4.3.7 Požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty otvorov na vylúčenie konden-
zácie sa stanoví s uvažovaním priemernej vonkajšej teploty najchladnejšieho mesiaca v roku (január) pre
lokalitu budovy podľa STN EN ISO 13790JNA.

POZNÁMKA. - S obradom na vylúčenie kondenzácie vodnej pary na zasklení, neodporúča sa v miestnostiach s dlho-
dobým pobytom rudí používaf dištančné lišty z hliníka.

4.4 Tepelná prijímavosf podlahových konštrukcií

4.4.1 Najväčšia dovolená hodnota tepelnej prijímavosti podlahových konštrukcií b, vo W·s 1I2J(m2. K),
musí splňat podmienku:

(9)

Požadovaná hodnota br.! sa určí z tabuľky 6.

Tabuľka 6 - Hodnoty bt.

Kategórie Druh budovy a miestnosti
bt.

podláh W·s1/2J(m2.K)

l, Denné miestnosti materských škôl a jaslí, Do 350
veľmi teplé nemocnice: izby pre choré deti

II, Bytové budovy: obytné izby, obytné kuchyne, predsiene
teplé a ďalšie priestory, ktoré nie sú oddelené dverami od obytných miestností,

školy: učebne, kresliarne, rysovne, telocvične, kabinety,
nemocnice: izby dospelých chorých, vyšetrovne, prípravne,
ordinácie, čakárne, chodby, služobné miestnosti, Od 351 do 700
iné nebytové budovy: kancelárie, pracovne, divadlá, koncertné siene,
kiná, reštauračné miestnosti, hotelové izby,
výrobné priemyselné budovy: priestory s dlhodobým pobytom osôb
so sedavou prácou

III, Bytové budovy: predsiene pred vstupom do bytu, kúpeľne, WC,
menej školy: umyvárne a prezliekárne, laboratóriá, chodby, záchody,
teplé nemocnice: schodiská, chodby ako čakárne, záchody,

iné nebytové budovy: zasadacie miestnosti, chodby ako čakárne, Od 701 do 850výstavné siene, múzeá, nocľahárne, tanečné sály, predajne potravín,
sklady so stálou obsluhou,
výrobné priemyselné budovy: priestory 50 schodovými pracovnými
miestami bez tepelnoizolačnej podložky alebo predpísanej teplej obuvi

IV, Bez požiadaviek Nad 850studené
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5 Šírenie vlhkosti v konštrukcii

5.1 Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii

5.1.1 Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia sa navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých
by skondenzovaná vodná para mohla ohroziť ich požadovanú funkciu:

Mc= O

kde Mc je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii, v kg/(m2.a).

POZNÁMKA 1. - Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii sa určí pre klimatické podmienky konkrét-
nej lokality uvažovanej podľa STN 73 0540-3, resp. podľa STN EN ISO 13790/NA.

(10)

POZNÁMKA 2. - Ohrozením požadovanej funkcie je obyčajne podstatné skrátenie predpokladanej životnosti konštrukcie,
zníženie vnútornej povrchovej teploty konštrukcie s rizikom vzniku piesní, objemové zmeny a výrazné zvýšenie hmotnosti
konštrukcie nad rámec rezerv statického výpočtu, zvýšenie hmotnostnej vlhkosti materiálu na úroveň, ktorá spôsobuje jeho
degradáciu.

POZNÁMKA 3. - Ak sa s ohľadom na účel použitia požaduje pre posudzovanú budovu vyššia hodnota relatívnej vlhkosti
ako f/J; = 50 %, na preukázanie splnenia požiadaviek podľa kapitoly 5 je potrebné uvažovaf pri hodnotení príslušných sta-
vebných konštrukcií požadované hodnoty relatívnej vlhkosti podta STN 73 0540-3 alebo projektovej dokumentácie.

5.1.2 S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovania vplyvu
slnečného žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sa splnili všetky tieto podmienky:

a) skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie;

b) prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je:

- pre jednoplášťové strechy:

(11 )

- pre ostatné konštrukcie:

(12)

5.2 Celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie

V stavebnej konštrukcii s pripustenou obmedzenou kondenzáciou vodnej pary "o vnútri konštrukcie podľa
6.1.2 sa nesmie ročnou bilanciou skondenzovanej a vyparenej vodnej pary preukázať žiadne zostávajúce
skondenzované množstvo vodnej pary, ktoré by dlhodobo zvyšovalo vlhkosť konštrukcie. Ročné množ-
stvo skondenzovanej vodnej pary vo vnútri konštrukcie Mc, v kg/(m2.a), musí byť nižšie ako ročné množst-
vo vodnej pary, ktorá sa môže vypariť Mav, V kg/(m2·a). Ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej
vodnej pary je priaznivá:

Mc < Mav

kde Mav je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary, v kg/(m2·a).

POZNÁMKA. - Požiadavky 5.1.1, 5.1 .2 a 5.2 sa posudzujú podľa STN EN ISO 13788 alebo podľa prílohy B.

(13)

6 Šírenie vzduchu konštrukciou

6.1 Škárová prievzdušnosť

6.1.1 Výplne otvorov oddeľujúce schodiská a zádveria od vonkajšieho prostredia a výplne otvorov od-
deľujúce byty od spoločných nevykurovaných priestorov, ako sú chodby a schodiská, sa musia zhotoviť
vzduchotesné podľa dosiahnutel'ného stavu techniky.

POZNÁMKA 1. - Zabudovávať sa majú výplne otvorov triedy prievzdušnosti 4 podľa STN EN 12207.

POZNÁMKA 2. - Hodnota súčinitera škárovej prievzdušnosti sa pre otvorové konštrukcie vypočíta zo stanovenej prievzduš-
nosti, v m% pri tlaku 100 Pa, podľa STN EN 14351-1.
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STN 73 0540-2

6.1.2 Škáry v stavebných konštrukciách musia maf nulový súčiniteľ škárovej prievzdušnosti.

6.1.3 Na zamedzenie kondenzácie vodnej pary v škáre styku otvorovej konštrukcie s okolitou konštruk-
ciou má byf tesnenie s nulovým súčiniteľom škárovej prievzdušnosti na vnútornej strane škáry.

POZNÁMKA. - Montáž a výber správneho tesnenia sa vykoná napr. podla STN 73 3134.

6.1.4 Pre budovy s veľmi nízkou potrebou tepla na vykurovanie sa odporúča vzduchotesnosf celej
budovy pri nso = 0,6 1/h overená podľa STN EN ISO 13829 (tzv. blow door testom).

6.2 Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti

6.2.1 Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosfou stykov a škár
výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

(14)n~ nN

kde ~ je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu, v 1/h.

Ak sa nesplnila požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, je potrebné
zabezpeč if výmenu vzduchu iným spôsobom.

POZNÁMKA 1. - Požadované hodnoty flN sa odvodzujú z požiadaviek na nízku potrebu energie na vetranie budov, pričom
hygienické požiadavky sa považujú za prioritné.

POZNÁMKA 2. - Uvedené podmienky platia pre budovy, v ktorých sa nezabezpečuje výmena vzduchu núteným vetraním,
klimatizáciou a pod. a nepožaduje sa preukázanie tesnosti budovy.

POZNÁMKA 3. - Výpočet priemernej intenzity výmeny vzduchu sa uskutočňuje poora prílohy C.

6.2.2 Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota f7t..l = 0,5 1/h
kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné
hodnoty.

6.2.3 V budovách s požadovanou tesnosfou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr.
budovy s takmer nulovou spotrebou energie) sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpa-
dového vzduchu (rekuperácie) s účinnosfou spätného získavania tepla najmenej 60 %.

POZNÁMKA. - Požadované hodnoty na vyššiu intenzitu výmeny vzduchu sa obyčajne zabezpečujú vzduchotechnikou
(odvetranie kuchýň, sanitárnych jadier a pod.) alebo klimatizáciou. V týchto prípadoch sa odporúča v rámci technického
zariadenia budovy riešif rekuperáciu tepla.

7 Tepelná stabilita miestností

7.1 Pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období

7.1.1 Tepelná stabilita miestností sa určuje pre zimné a letné obdobie na základe neustáleného teplot-
ného stavu daného:

a) v zimnom období:

aa) vnútornou výpočtovou teplotou Bai,o; na začiatku chladnutia; ak technologické a prevádz-
kové podmienky neurčujú inú hodnotu, Bai,o = 20 "C:

ab) dlžkou vykurovacej prestávky (časom chladnutia miestnosti) t = 8 h (28 800 s), pričom sa
po celý čas chladnutia predpokladá konštantná teplota vonkajšieho vzduchu Bae podl'a
STN 73 0540-3, prípadne konštantná teplota vzduchu v susednej miestnosti (vnútornom
priestore) podľa STN 73 0540-3;

ac) výslednou teplotou pri overovaní Ov(t), ktorá je funkciou teploty vzduchu Bai(t) v čase
chladnutia t, rozmerov miestnosti, hodnôt veličín Rsi konštrukcií ohraničujúcich miestnosf
podl'a STN 73 0540-3 a intenzity výmeny vzduchu n;
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SHJ 73 0540-2

b) v letnom období:

ba) trvalými tepelnými ziskami zo slnečného žiarenia cez priesvitné vonkajšie konštrukcie Os
a nepriesvitné vonkajšie konštrukcie Oe, ziskami z vnútorných zdrojov tepla Q a teplom
odvedeným vetraním Ov;

bb) teplom akumulovaným vnútornými konštrukciami miestnosti W.

7.1.2 V kritickej miestnosti (vnútornom priestore) je potrebné na konci času chladnutia t preukázať
pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období !J.Ov (t) podľa vzťahu:

!J.Ov (~::; !J.Ov.N (t) (15)

kde !J.0v.N (~ je prípustná hodnota poklesu výslednej teploty v miestnosti v zimnom období, v °C, urče-
ná z tabuľky 7, kde Oi je výpočtová vnútorná teplota podľa STN 73 0540-3.

Tabuľka 7 - Hodnoty !J.Ov,N (t)

Druh miestnosti (priestoru)
ÄOv,N (t)

K

S pobytom rudí po prerušení vykurovania

- pri vykurovaní radiátormi, sálavými panelmi a teplovzdušne 3

- pri vykurovaní kachtamí a podlahovom vykurovaní 4

Bez pobytu rudí po prerušení vykurovania ,

- pri prerušení kúrenia vykurovacou prestávkou, budova masívna 6

budovarahká 8

- pri predpísanej najnižšej výslednej teplote o".min Oi - o".min

- pri skladovaní potravín Oi-8

- pri nebezpečenstve zamrznutia vody Oi-1

Nádrže s vodou (teplota vody) Oi-1

POZNÁMKA 1. - Za kritickú miestnosf sa považuje priestor s nepriaznivou polohou v budove z hľadiska vplyvu ochladzo-
vaných konštrukcií a tepelných ziskov od slnečného žiarenia.

POZNÁMKA 2. - Ak sa môže pre overovanú miestnosf podta tabuľky 7 určif viacero požadovaných hodnôtôOv.N (t). miest-
nosť sa overuje pre najnižšiu z týchto hodnôt.

POZNÁMKA 3. - Pre miestnosti bez pobytu rudí pri prerušení vykurovania možno získaf presnejšie kriteriálne hodnoty
optimalizačným výpočtom so zohľadnením energetického minima v cykle chladnutie-zakúrenie aj hospodárnosti pri dimen-
zovaní zdroja a vykurovacej sústavy na nábehový výkon.

POZNÁMKA 4. - Najnižšiu výslednú teplotu ~.min pre uvažovanú prevádzku v miestnosti (priestore) predpisujú príslušné
výrobkové normy, smernice alebo požiadavky stavebníka. Ide najmä o nepodkročitefné minimá na skladovanie, pestovanie
alebo na bezchybnú prevádzku technologického zariadenia.

7.2 Najvyšší denný vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom období

7.2.1 V kritickej miestnosti (priestore) je potrebné preukázať najvyššiu teplotu vzduchu v letnom období
Oai.max podľa vzťahu:

0ai.max s Oai.max.N (16)

kde Oai.max.N je požadovaná hodnota najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom období,
v °C, ktorá sa určí z tabuľky 8.

POZNÁMKA 1. - Výpočet najvyššieho denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom období sa vykonáva podľa
STN EN ISO 13792 pri použití okrajových podmienok podľa STN 73 0540-3.
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POZNÁMKA 2. - Splnenie kritéria na Bai,max,N vytvára predpoklady na zabezpečenie tepelnej pohody v letnom období.
Reálne podmienky v priestoroch s dlhodobým pobytom ľudí počas prevádzky budovy musia splnil' požiadavky príslušných
hygienických predpisov. Ak sa to nedá dosiahnuť stavebnými úpravami (napr. tienením) a prirodzeným vetraním, musí sa
v primeranom rozsahu použil' nútené vetranie, chladenie alebo klimatizácia.

Tabuľka 8 - Hodnoty Bal,max,N

Najvyššia denná teplota vzduchu

Druh budovy v miestnosti v letnom období Bal,max,N

°C

Bytové a nebytové nevýrobné" 26,0

Ostatné s vnútorným zdrojom tepla - do 25 W 1m3 29,5

- nad 25 W/m3 31,5
1) Môže sa pripustil' prekročenie požadovanej hodnoty súvislo najviac 10 % z prevádzkového času, ak s tým stavebník súhlasí.

Znamená to súvislý čas 2,4 h počas celého dňa pre bytové budovy a 1 h pre budovu, kde je prevádzkový čas 10 h.

POZNÁMKA 1. - Kritickou miestnosl'ou v zmysle 7.2.1 je miestnost' s najväčšou plochou priamo oslnených výplňových
konštrukcií orientovaných na slnečné strany v rozmedzí Z - J - V. Pri posudzovaní budovy v zimnom a letnom období sú
kritické miestnosti (priestory) odlišné.

POZNÁMKA 2. - Pri výpočte tepelnej záťaže miestnosti v letnom období je potrebné uvažoval' aj vplyv vnútorných tepel-
ných ziskov podľa druhu budovy.

7.2.2 S ohľadom na zabezpečenie tepelnej pohody počas letného obdobia by pri zasklených systémoch
so sklonom od 60° do 90° orientácie SZ cez J až SV mal byť podiel plochy okien z podlahovej plochy
miestnosti fAG menší ako 10 %, pre severné orientácie menší ako 15 %. Pri sklonoch okien od O° do 60°
by mal byť podiel fAG menší ako 7 %.

POZNÁMKA 1. - Ako prioritnú požiadavku je pri návrhoch veľkosti otvorov potrebné zabezpečil' požadovanú distribúciu
denného osvetlenia pre špecifické podmienky budov s ohľadom na ich prevádzku.

POZNÁMKA 2. - Pri väčších zasklených plochách s orientáciou J, JV, JZ je treba zasklené plochy pred nežiaducimi tepel-
nými ziskami chrániť regulovateľnou protislnečnou ochranou na vonkajšej strane s mierou vonkajšieho tienenia do 30°
a s minimálnym faktorom protislnečnej ochrany do 0,2 a minimálnou svetelnou príepustnostou a 0,3.

7.2.3 Rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie (napr. internáty, domovy dôchodcov)
sa majú navrhnúť tak, aby nebolo potrebné zabezpečovať tepelnú pohodu počas letného obdobia klima-
tizáciou. Na zabezpečenie tejto podmienky je potrebné využiť vplyv tepelnej zotrvačnosti vnútorných
konštrukcií a účinné tienenie zasklených plôch budovy.

8 Energetické požiadavky na budovy

8.1 Výpočet mernej potreby tepla

8.1.1 Výpočet mernej potreby tepla OH,nd 1) pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania je hodnotením
energetického kritéria, ktoré zohľadňuje vplyv stavebných konštrukcií na maximálnu potrebu tepla bez
zohľadnenia kategórie budovy podľa účelu jej užívania.

8.1.2 Budovy splňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu
tepla:

OH,nd ~ ~,nd,N

kde OH,nd,N je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla, v kWh/(m2·a), podl'a tabul'ky 9;

~,nd merná potreba tepla stanovená podľa 8.1.3, v kWh/(m2·a).

(17)

1) Merná potreba tepla, OJ,nd, sa v minulosti platných častiach STN 73 0540 na účely hodnotenia energetického kritéria ozna-
čovala symbolom E.
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Tabuľka 9 - Hodnoty Oti,nd,N

Potreba tepla na vykurovanie
Faktor kWh/(m2·a)
tvaru

Normalizovaná Cieľovábudovy Maximálna (požadovaná) Odporúčaná
odporúčanáhodnota hodnota11m

~,nd,max
hodnota

0ti,nd,r1
hodnota

Oti,nd,N QH,nd,r2

~ 0,3 70,0 50,0 25,00 12,50

0,4 78,6 57,1 28,55 14,28

0,5 87,1 64,3 32,15 16,08

0,6 95,7 71,4 35,70 17,85

0,7 104,3 78,6 39,30 19,65

0,8 112,9 85,7 42,85 21,43

0,9 121,4 92,9 46,45 23,23

1,0 130,0 100,0 50,00 25,00

POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla stanovená podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia
budov zohľadnením vplyvu osadenia budovy vznradom na svetové strany a tepelnotechnickej kvality stavebných kon-
štrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu užívania budovy.

POZNÁMKA 2. - Faktor tvaru budovy AlVb, v 11m, stanovený podta STN EN 15217, je podielom súčtu plôch konštrukcií
teplo-výmenného obalu (plocha stavebných konštrukcií A, v m2

, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty a tepelné zisky)
a obostavaného priestoru Vb, v m3.

POZNÁMKA 3. - Hodnoty <li.nd pre medziľahlé hodnoty AI Vb sa určia lineárnou interpoláciou tabuľkových hodnôt.

POZNÁMKA 4. - Vypočítané hodnoty sa zaokrúhrujú na desatiny.

8.1.3 Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza z:

a) obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy Vb, v m3, podľa
STN EN ISO 13790/NA; základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším
povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so
zeminou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom
jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou
priemernej konštrukčnej výšky) h.t, v m; obostavaný objem budovy Vb je súčtom obostavaných
objemov jednotlivých podlaží;

b) mernej tepelnej straty H, vo WIK, jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO 13789;

c) tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa STN 73 0540-3;

d) normalizovaného počtu dennostupňov O = 3 422 K· deň a z porovnávacieho rozdielu teploty
vnútorného vzduchu 20°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86 °C
a 212 vykurovacích dní pre budovy s neprerušovaným vykurovaním;

e) priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove podľa 6.2.2 a 6.2.3 pre vnútorný objem budovy
Vbi = 0,75· Vb až 0,85· Vbi, pričom 0,75· Vb platí pre nové rodinné domy, 0,85· Vb pre po-
sudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave, pre ostatné budovy platí 0,80· Vb;

f) mernej plochy budovy ~, v m2
, ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží urče-

ných podľa odseku a).

POZNÁMKA 1. - Ak je výpočtom určená intenzita výmeny vzduchu v budove n vyššia ako 0,5 1/h, potreba tepla sa určí pre
túto vypočítanú hodnotu intenzity výmeny vzduchu.

POZNÁMKA 2. - Výpočet sa vykoná podľa STN EN ISO 13790. Pre bytové budovy s neprerušovaným vykurovaním možno
použit' sezónnu metódu. Pre nebytové budovy sa má použit' mesačná metóda.

8.1.4 Merná potreba tepla ~,nd sa stanoví na neprerušované vykurovanie a na rozdiel teplôt vnútor-
ného a vonkajšieho vzduchu (Bai - Bae), v K, uvažovaný pri stanovení mernej tepelnej straty budovy podľa
STN EN ISO 13789.
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STN 73 0540-2

8.1.5 Merná tepelná strata prechodom tepla Hr sa určí podľa STN EN ISO 13789 s uvažovaním
tepelnej vodivosti podlahy na teréne podľa STN EN ISO 13370 a s uvažovaním vplyvu tepelných mostov.
Zjednodušene sa určí podľa vzťahu:

kde U je

A
f1U

b;

Hr = I~ .U; . A + f1U . IJ\
súčiniteľ prechodu tepla časti í obvodové ho plášťa, vo W/(m2. K);
plocha časti í obvodové ho plášťa, v m2;

zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov;
teplotný redukčný faktor.

(18)

8.1.6 Hodnota f1U, vo W/(m2.K), sa môže približne určiť v prípadoch, ak nie sú známe konštrukčné
detaily:

a) f1U = 0,05 za predpokladu spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie
a použitia nových systémov murovaných konštrukcií najmä po roku 2002;

b) f1U = 0,1 pri murovaných, panelových vrstvených betónových a keramických, ľahkých dreve-
ných roštových konštrukciách, kovo plastických obvodových plášťoch (pred ich obnovou);

c) ak je známa hodnota f1U pre konštrukčný systém, môže sa použiť za predpokladu, že sa určila
podľa STN EN ISO 10211;

d) v ostatných prípadoch sa vplyv tepelných mostov určí numerickým výpočtom lineárnych strato-
vých súčiniteľov a bodových stratových súčiniteľov podľa STN EN ISO 10211.

8.1.7 Pre výpočet mernej tepelnej straty Hr sa uvažuje namiesto teplotného rozdielu medzi vnútorným
vykurovaným prostredím a vonkajším prostredím alebo susediacim priestorom vykurovaným na nižšiu
teplotu teplotný redukčný faktor b;

Použije sa teplotný redukčný faktor s hodnotou b; 1:- 1, ak je teplota na druhej strane stavebnej kon-
štrukcie iná, ako teplota vonkajšieho prostredia. Teplotný redukčný faktor sa použije pre všetky stavebné
konštrukcie oddeľujúce vnútorné prostredie a prostredie na druhej strane stavebnej konštrukcie (vonkaj-
šie prostredie, zeminu, priestory s neupravovanými vnútornými podmienkami a susedné priestory s upra-
vovanými vnútornými podmienkami na rozdieln~ teplotu) podľa tabuľky 10 a 11.

Tabuľka 10 - Redukčné faktory b; v závislosti od deliacej konštrukcie

Tepelná strata cez konštrukciu bx

cez vonkajšiu stenu, okno, vonkajšie dvere 1,00

cez strechu (plochú, šikmú) na teplovýmennom obale budovy 1,00

cez podlahu na teréne 1,00

cez podlahu podstrešného priestoru (povaly) 0,80

cez stenu medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podstrešným priestorom 0,80

cez stenu alebo strop nevykurovaného priestoru (suterénu) 0,50

cez stenu alebo strop temperovaného priestoru (garáž, susedná budova) 0,35

cez otvorenú dilatáciu 0,35

cez uzavretú zaizolovanú dilatáciu so šírkou do 0,05 m 0,10

cez stenu a otvorovú konštrukciu do nevykurovaného zaskleného priestoru, ktorý má
zasklenie

- jednoduché 0,70
- dvojité 0,60

- s tepelnoizolačným dvojsklom Ug$ 2,0 W /(m2
. K) 0,50

cez strop nad otvoreným prejazdom 1,00
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STN 73 0540-2

Tabul'ka 11 - Redukčné faktory bx v závislosti od ~

Teplota vonkajšieho Vonkajšia výpočtová teplota
Vnútorná prostredia a v susediacom

Be
teplota nevykurovanom priestore cC

Oj
~ -10 -11 -12 -13 -14 -15

cC cC Teplotný redukčný faktor bx

20 -11 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
20 -10 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
20 -9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
20 -8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
20 -7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
20 -6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
20 -5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
20 -4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
20 -3 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
20 -2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
20 -1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
20 ° 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
20 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
20 2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
20 3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
20 6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
20 7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20 8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
20 9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
20 10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 12 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
20 13 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
20 14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
20 15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
20 16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20 17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20 18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
POZNÁMKA. - Redukčný faktor b; sa odvodil podľa metódy výpočtu v STN EN ISO 13789. Umožňuje do výpočtu zahrnúť
nevykurované priestory.
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STN 73 0540-2

8.1.8 Vnútorný tepelný zisk sa počíta pre referenčnú vykurovaciu sezónu charakterizovanú počtom dní
d = 212, pričom vnútorné zdroje tepla sa charakterizujú priemernými tepelnými výkonmi vnútorných
zdrojov tepla Cli, vo W/m2

, pre:

a) rodinný dom cli s 4;

b) bytový dom cli s 5;

c) nebytové budovy (napr. administratívne budovy a budovy škôl) CTi s 6.

8.1.9 Pre bytové budovy s neprerušovaným vykurovaním výpočtom sezónnou metódou sa na zohľad-
nenie dynamického správania budovy môže použiť bezrozmerný faktor využitia tepelných ziskov
l]H,gn = 0,95.

8.1.10 Pre bytové budovy hodnotené sezónnou metódou sa zohľadnenie dynamického správania budo-
vy pri uvažovaní vplyvu rôznych úrovní výstavby vykoná podľa tabuľky 12.

Tabuľka 12 - Návrh faktorov využitia tepelných ziskov

Úroveň tepelnotechnických vlastností Faktor využitia tepelných ziskov 1]H,gn

budovy Rodinné domy Bytové domy

Energeticky úsporné budovy 0,95 0,95

Nízkoenergetické budovy 0,95 0,95

Ultranízkoenergetické budovy 0,95 0,84

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie 0,95 0,84

POZNÁMKA. - Pri mesačnej metóde je potrebný výpočet faktora využitia tepelných ziskov pre každý mesiac roka podla
STN EN ISO 13790.

8.1.11 Na výpočet faktora využitia tepelných ziskov sa stanoví časová konštanta budovy určením hod-
noty tepelnej kapacity budovy podľa STN EN ISO 13790. Zaradenie budovy podľa priemernej plošnej
hmotnosti stavebných konštrukcií sa vykoná podľa tabuľky 13.

Tabuľka 13 - Typy budov podľa stavebných konštrukcií do kategórie na určenie
vnútornej tepelnej kapacity

Typ konštrukcie budovy Opis stavebných konštrukcií

Veľmi ľahká Ľahká nosná konštrukcia s ľahkým obvodovým plášťom a ľahkými

rn' s 15 kg/m2 deliacimi konštrukciami

Ľahká Ľahký obvodový plášť s drevenou alebo inou ľahkou skeletovou nosnou

15 kg/m2< rn' s 75 kg/m2 konštrukciou, sadrokartónové priečky

Stredne ťažká fažké masívne drevené konštrukcie, murované nosné konštrukcie

75 kg/m2 < rn s 150 kg/m2 z ľahčených dierovaných tehál, skeletové železobetónové konštrukcie
s obvodovým plášťom a priečkami murovanými z dierovaných tehál,
pórobetónu a iných ľahčených betónov alebo zo sadrokartónu,
s vnútornými povrchmi z kobercov, s podhľadmi alebo plošné
železobetónové konštrukcie s textilnými nášľapnými vrstvami
a s podhl'admi a s prevažne vel'kými miestnosťami nad 20 m2

Ťažká Murované z plnej pálenej tehly, plošná železo betónová konštrukcia

150 kg/m2 < m s 300 kg/m2 so železobetónovými stropmi a vnútornými priečkami, aj ak sú podlahy
prevažne zakryté textilnými nášl'apnými vrstvami, ale miestnosti sú
väčšinou malé, do 20 m2

Vel'mi ťažká fažké plošné železobetónové konštrukcie bez povrchovej úpravy

rn ~ 300 kg/m2 a zakrytia (koberce)
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STN 73 0540-2

8.1.12 Merná potreba tepla na vykurovanie 01H,ndl, v kWh/(m3·a) nebytových výrobných budov má byt'
nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla 01H,nd,N podl'a vzťahu:

kde FVN je

FVN

FvN

el

el

el

el

01H,nd:S; 01H,nd,N = 73,5 . FVN, . el
normalizovaná hodnota tepelnej charakteristiky budovy:

0,5 W/(m3.K) pre obnovované budovy;

0,4 W/(m3.K) pre nové budovy;

faktor spôsobu využitia:

1,2 pre prevádzky s veľmi ľahkou prácou;

1,5 pre prevádzky s ľahkou prácou;

1,8 pre prevádzky so stredne ťažkou a ťažkou prácou.

POZNÁMKA. - v prípade, že teplo produkované z vnútorných zdrojov trvalo presahuje 25 W/m3 vnútorného priestoru,
hodnotenie mernej potreby tepla sa nevykonáva.

(19)

8.2 Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov

8.2.1 Výpočet potreby tepla na preukázanie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energe-
tickú hospodárnosť budovy zohľadňuje aj prevádzkový čas vykurovania budov so stanoveným vplyvom
na pokles vnútornej teploty v budove určenej kategórie.

8.2.2 Budovy splňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy
potrebu tepla na vykurovanie:

~P:S; C4J,EP (20)

kde C4J,EP je normalizovaná hodnota potreby tepla na' vykurovanie na dosiahnutie energetickej hos-
podárnosti budovy, v kWh/(m2·a) podľa tabuľky 14;

~P potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnej požiadavky na ener-
getickú hospodárnosť budovy, v kWh/(m2·a).

POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla na vykurovanie na stanovenie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na
energetickú hospodárnosf budovy podľa tejto nonny slúži na vzájomné porovnanie budov pri zohtadnení vplyvu osadenia
budovy vzhľadom na svetové strany, tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií a nonnalizovaný spôsob užívania. Nie
je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach.

POZNÁMKA 2. - Potreba tepla na vykurovanie podla tejto nonny sa používa na projektové a nonnalizované energetické
hodnotenie podľa STN EN 15217 s uvažovaním klimatických podmienok podla STN 73 0540-3 na výpočet energetickej
hospodárnosti budov.

POZNÁMKA 3. - Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa uskutoční v súlade s STN EN ISO 13790 príslušne podta pod-
mienok uvedených v 8.1. Pre bytové budovy sa môže použiť sezónna metóda, pre nebytové nevýrobné budovy sa musí
použit mesačná metóda.
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Tabuľka 14 - Preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy

,~ 'Ci) > Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na
~ o > C ,~ o dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy..:.:: .c oQ) C ~ IC,en -a> ~ ;t).É "'--a> g.Q)'-,>- C .c ,S.2c
> •.. u 0- _'- Co ~ c.en ,~ c. ~ enU 'tJ

::J ,~ - 'tJ '>-~ cQ»Q) O~N Ciel'ová•.. c '::J N > - 0.- c>..- Normalizovaná OdporúčanáKategórie budov ~ IU c > >0>- '~,en c CeN odporúčaná> ..:.:: > ~ ~ c.~ ~>~~ Q)~Q) hodnota hodnota- ::J ~ co'" > hodnota... ... ~.c c •.• ~'tJ e s e e 'tJ ..:.::,-
~,EP Qr1,EPo - -u Q) 'so~ - >-,c

Qr3,EP,en .2::J ~ o C. ~ Q)> o
~ e E ,~- >

o c.'tJ cc.e •.• c.Q)":':: IU Q)"~ Q)N ,>- c.,>- •.• >- o •.•,c
LL ~ 1-> > >Sc. ::J>c.> Q. c. o

11m m °C 1/h °C °C K-deň kWh/(m2·a)

Rodinné domy 0,7 2,9 20 0,5 17 20,0 3422 81,4 40,7 20,4

Bytové domy 0,3 2,8 20 0,5 , 17 20,0 3422 50,0 25,0 12,5

Administratívne budovy 0,3 3,3 20 0,5 17 18,5 3104 53,5 26,8 13,4

Budovy škôl a školských zariadení 0,3 3,3 20 0,5 17 18,4 3083 53,2 27,6 13,8

Budovy nemocníc 0,3 3,3 22 0,5 19 22,0 3846 66,3 33,2 16.6

Budovy hotelov a reštaurácií 0,4 3,3 20 0,5 20 20,0 3422 67,4 33,7 16,9

Športové haly a iné budovy 0,3 4,5 18 0,5 15 16,5 268O 63,0 31,5 15,8určené na šport

Budovy pre vel'koobchodné 0,5 3,6 18 0,5 15 15,9 2553 61,7 30,9 15,5a maloobchodnéslužby
Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podfa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.
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Príloha A (normatívna)

Požadované a odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií

Tabul'ka A1 - Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

rool

Tepelný odpor konštrukcie
W/(m2.K)

Druh stavebnej konštrukcie Minimálna Normalizovaná Odporúčaná Ciel'ová
hodnota hodnota hodnota odporúčaná hodnota

Rmin RN Rr1 Rr2

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom
so sklonom> 45° 2,0 3,0 4,4 6,5

3,2 - 4,9Plochá a šikmá strecha s 45° 9,9 9,9

Strop nad vonkajším prostredím 3,1 4,8 9,8 9,8

Strop pod nevykurovaným priestorom 2,7 3,9 6,5 6,5

Stena s vodorovným tepelným tokom/strop s tepelným Smer tepelného toku Smer tepelného toku Smer tepelného toku Smer tepelného toku
tokom zdola nahor/strop s tepelným tokom zhora nadol

Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhora Vodo- Zdola Zhoramedzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou
vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: rovne nahor nadol rovne nahor nadol rovne nahor nadol rovne nahor nadol

,
- do 10 K 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 1,3 0,7 0,9 1,4

- do 15 K 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1,2 1,1 2,5 1,2 1,8 2,6

- do 20 K 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,6 1,5 3,7 1,6 2,7 3,8

- do 25 K 0,7 0,7 0,7 1,3 1,2 1,3 2,0 1,8 4,7 2,0 3,1 4,8

- nad 25 K 1,0 1,0 1,0 2,0 1,8 2,2 2,6 2,3 6,3 2,6 3,8 6,5

Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine
pri hlbke zeminy:

- do 0,5 m 1,5 2,0 2.5 2,5

- nad 0,5 m do 2,0 m 1,0 1,5 2,0 2,0
- nad 2,0 m 0,7 1,2 1,5 1,5

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:

- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom
a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu 1,5 2,3 2,5 2,5
vonkajšej steny

- ostatné prípady 1,0 1,5 2,0 2,0
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STN 73 0540-2

Príloha B (normatívna)

Ročná bilancia vlhkosti

8.1 Ročná bilancia vlhkosti je výpočet ročného množstva skondenzovanej vodnej pary a ročného
množstva vyparenej vlhkosti vzhľadom na početnosť výskytu teploty a relatívnej vlhkosti vonkajšieho
vzduchu podľa STN 73 0540-3.

8.2 Ročná bilancia vlhkosti sa vypočíta pre vonkajšiu teplotu a zodpovedajúcu Be a zodpovedajúcu rela-
tívnu vlhkosť vzduchu lPe podľa vzťahu:

AM - M _ M - Pd; - Psat.A _ Psat.B - Pde
Ll «> dA ae > RdA RdB

(8.1 )

Hodnoty ~At sa vynásobia početnosťou výskytu t (pri zamračenej oblohe), čím sa určí v konštrukcii pri
danej Oe at:

- skondenzované množstvo vodnej pary, ak ~Md . t » O;
- vyparené množstvo vodnej pary, ak ~Md . t < O.

Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc, v kg/(m2
. a), sa určí súčtom kladných hodnôt:

Mc = + 1:~Md' t (8.2)

Ročné množstvo vyparenej vodnej pary Mev, v kg/(m2
. a), sa určí súčtom záporných hodnôt:

Mav= -1: ~Md . t (8.3)
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Príloha C (normatívna)

Výpočet priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove

C.1 Merná tepelná strata vetraním Hv, vo WIK, sa určuje podľa vzťahu (46) v norme:

H; = 0,264 . n· Vb,

ktorého obecné vyjadrenie je dané vzťahom:

H; =0,33·n,Vm

pričom Pa' ca = 1 200 J/(m3. K) = 1 200/3600 = 0,333333 Wh/(m3. K),

kde Pa je objemová hmotnosť vzduchu, v kg/m3;

Ca merná tepelná kapacita vzduchu, v J/(kg·K);

Vm objem vzduchu, v m3
- vnútorný objem budovy (miestnosti) vo vzťahu (C.1) v norme uvažo-

vaný 80% podielom z celkového obostavaného objemu budovy Vm = 0,8· Vb;

(C.1 )

(C.2)

Vb obostavaný objem budovy.

Podľa článku 8.1 sa podiel vnútorného vzduchu na účely normy určuje s dostatočnou presnosťou po-
dielom od 75 % do 85 % podľa druhu stavby. Vzťah (C.1) potom bude:

a) pre 75% vnútorný objem vzduchu Hv = 0,2475 . n· Vb

b) pre 85% vnútorný objem vzduchu Hv = 0,2805 .n Vb,

(C.1 a)

(C.1b)

čo je o 6,25 % nižšia v prípade a) alebo o 6,25 % vyššia v prípade b) tepelná strata, ako vyplýva zo
vzťahu C.1.

Vo vzťahu (C.1) je hodnota 1 200/3 600 zaokrúhlená na 0,33 podľa článku 5.4 STN EN ISO 13789: 2008.
V prípade presnejšieho použitia podielu 1 200/3 600 by bola konštanta 0,26666 a pre 80% podiel objemu
vnútorného vzduchu by platilo:

Hv = 0,26666· n Vb (C.1c)

Hodnota Pa' Ca= 1 200 J/(m3• K) sa stanovila podľa článku 5.4 STN EN ISO 13789: 2008. Objemová hmot-
nosť vzduchu závisí od teploty vzduchu. Uvedená hodnota zodpovedá teplote vzduchu približne 24 "C.

C.2 Priemerná intenzita výmeny vzduchu (1/h) vplyvom prirodzenej infiltrácie cez škáry sa pre budovy
do výšky 25 m určí podľa vzťahu:

n = 25200. L(i,v . J)
Vb

Intenzita výmeny vzduchu n závisí od tlakového rozdielu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Tento
je charakterizovaný veličinami:

- charakteristické číslo budovy B;

(C.3)

- charakteristické číslo miestnosti M.

Obecným vyjadrením vzťahu C.3 je:

3600· L(i,v ./). B.M 3600· Lu, ./).B.M
n= =----~~------

Vm k· Vb

kde k vyjadruje pomer medzi objemom vnútorného vzduchu a obostavaným objemom (od 0,75 do 0,85).

(C.4)
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V konštante 25 200 sú zahrnuté nasledujúce hodnoty týchto veličín:

- charakteristické číslo budovy 8 = 8 paO.67
; platí pre osamelo stojacu budovu v normálnej krajine

v nechránenej polohe alebo v chránenej polohe v krajine s intenzívnymi vetrami;

- charakteristické číslo miestnosti M = 0,7; platí pre miestnosti, v ktorých prievzdušnosť vnútor-
ných dverí je väčšia, ako prievzdušnosť okien;

- vnútorný objem vzduchu sa uvažoval 80 % z obostavaného objemu budovy, teda Vm = 0,8· Vb.

Po dosadení uvedených veličín je:

3600·2:(i1v ·1)·8.0,7 2:(i1v ./)
n= =25200·=--

0,8· Vb Vb
(CAa)

C.3 Pri výpočte potreby tepla budovy vyššej ako 25 m (platí pre všetky budovy vyššie ako 8-podlažné)
sa použije vzťah CA, kde za charakteristické číslo budovy 8 sa dosadí vážený priemer hodnoty 8 podľa
obostavaného objemu podlaží:

(C.5)

je obostavný objem podlažia (rrŕ'):
počet podlaží;
8 = 6 PaO.67pre radové budovy;
8= 8 PaO.67pre osamelo stojace budovy;

t.8 zväčšenie charakteristického čísla budovy o t.8, ktoré sa určí podľa tabuľky C.1.

kde ví
n

Tabuľka,C.1 - Stanovenie flB

Celkový počet podlaží budovy
Hod-
nota 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
118

Prirážku počítaf pre podlažie nad terénom

4 1-4 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13 11-14 12-15 13-16 14-17 15-18 16-19 17-20
8 - 1 1-2 1-3 1-4 2-5 2-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13 11-14 12-15 13-16

12 - - - - - 1 1-2 1-3 1-4 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12

16 - - - - - - - - - 1 1-2 1-3 1-4 2-5 3-6 3-7 5-8

20 - - - - - - - - - - - - - 1 1-2 1-3 1-4
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Tabuľka C.2 - Príklad výpočtu charakteristického čísla budovy B
osamelo stojaca budova B = 8 PA 0,67

Podlažie Objem .6.8 B= B+.6.B Vx BV(m3
)

1. 1 674,29 8 16 26788,6

2. 1 674,29 8 16 26788,6

3. 1 674,29 8 16 26788,6

4. 1 674,29 4 12 20091,4

5. 1 674,29 4 12 20091,4

6. 1 674,29 4 12 20091,4

7. 1 674,29 4 12 20091,4

8. 1 674,29 8 13394,3

9. 1 674,29 8 13394,3

10. 1 674,29 8 13394,3

11. 1 674,29 8 13394,3

12. 1 674,29 8 13394,3

13. 1 674,29 8 13394,3

14. 1 674,29 8 13394,3
,

SPOLU 23440,00 254491,4

Vážený priemer podľa objemu Bpr = 11

Pri použití konštanty 0,264 vo vzťahu (C.1) a konštanty 25 200 vo vzťahu (C.3) pre budovy do 25 m je vo
vzorci priamo zahrnutý podiel objemu vnútorného vzduchu k obostavanému objemu 80 %. Na použitie
iného pomeru medzi obostavaným objemom a objemom vnútorného vzduchu je potrebné použiť tieto
tvary vzťahov (C.1d) a (C.3b):

H; = 0,33 . n . k- Vb

n = 20160. L(ílv ·/)
k,Vb

kde k vyjadruje pomer medzi objemom vnútorného vzduchu a obostavaným objemom (od 0,75 do 0,85).

(C.1d)

(C.3b)

Ak sa vo vzťahu (C.3d) použije hodnota n vypočítaná podľa vzťahu (C.3b), nemá použitý pomer medzi
objemom vnútorného vzduchu a obostavaným objemom k vplyv na výslednú mernú tepelnú stratu vetra-
ním H; Pomer medzi objemom vnútorného vzduchu a obostavaným objemom k má vplyv na mernú
tepelnú stratu vetraním Hv len vtedy, ak sa použije minimálna hodnota intenzity výmeny vzduchu podľa
článku 6.2.
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
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