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Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií  

1.1 Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove  

Základom pre spracovanie  posudku bola projektová dokumentácia zateplenia ZŠ Borodáčova 2, 
Bratislava, ktorá bola poskytnutá v elektronickej forme –formát DWG.  

Jedná sa o zateplenie objektov: 

SO-01  Pavilón  A 

SO-02  Pavilón   B 

Charakteristika stavby a stavebné riešenie 

Objekty sú samostatne stojace v existujúcej zástavbe bytových domov.  

SO-01  Pavilón  A  pavilón školy –je štvorpodlažná budova bez suterénu. Obvodový plášť je 
murovaný z tehál CDm  hr.375 mm. 

SO-02  Pavilón   B –pavilón telocvične – je dvojpodlažná budova/ jednopodlažná. 

Otvorové konštrukcie sú PVC okná s izolačným dvojsklom.  

Typ objektu: Školská stavba 

Počet hodnotených poschodí 2 

Počet nadzemných podlaží: 2  

 

1.2 Navrhované stavebno-technické postupy  

Účelom posudku je preukázanie, že navrhované riešenie objektu spĺňa normatívne požadované 
kritéria podľa STN 730540.  

Navrhované riešenie na posúdenie  

Posúdenie vychádza z posúdenia opláštenia objektu- konštrukcia steny a strecha podľa projektu 
architektúry.Všetky konštrukcie boli posúdené na základe tepelnotechnického výpočtu a spĺňajú  
požiadavky platných teplotechnických noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okenným 
rámom doporučujeme zrealizovať spôsobom, ktorý je popísaný a stanovený v Smernici na 
aplikáciu pre daný použitý zatepľovací systém a normou STN 73 29 01 – Zhotovovanie 
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, ktorá plne nahrádza STN 73 0551 z 
roku 1999 v celom rozsahu. Účinnosť ETICS je závislá od spôsobu prevádzkovania budovy, 
výmeny vzduchu, spôsobu vetrania, regulácie vykurovacích telies, normovej spotreby teplej vody 
a využitia úsporných opatrení.  



 

Zatepľovací systém  

Obvodová stena: Stena má navrhnutý zatepľovací systém.  

Otvorové konštrukcie: Otvorové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným dvojsklom s 

hodnotou súčiniteľa prestupu tepla skla Ug = 1,1 W/(m2 .K).Ostávajú pôvodné. 

Zastrešenie: Strecha má navrhnutý zatepľovací systém.  

Podlaha: Podlaha nemá zatepľovací systém.  

 

1.3 Požiadavky a kritéria na obalové konštrukcie 

Odporúčané hodnoty tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov, ako aj 

základné kritéria požadované pre budovy stanovuje revidovaná STN 73 0540. Pri návrhu 

stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia 

občianských  budov sa požaduje splnenie kritérií:  

 
● minimálne tepelnoizolačné vlastností stavebných konštrukcií,  

● minimálna teplota vnútorného povrchu,  

● minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti,  

● maximálna merná potreba tepla na vykurovanie.  

 
a) podľa článku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo 

klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi, < 
80% musia mať taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie 
R, aby bola splnená podmienka :  
 

U < UN , resp.  R > RN 

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

b) Podľa článku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relatívnou 
vlhkosťou vzduchu  φi,<80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu 
θsi vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku 
plesní. 
 
kde  
θ si,n  je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé 
vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie 
vrátane tepelných mostov 
 



θ si,80   je kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% 
relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie 
pri teplote vnútorného vzduchu φsi a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi, < 80% 
 
∆θ si,   je bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a 
spôsob užívania  miestnosti. 
 
 
c) Podľa článku 3.1.2 STN 73 0540 rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v 
priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi,<50% musia mať na každom mieste 
povrchovú teplotu  θ si,OK v °C nad teplotou rosného bodu  θ dp . 

 

 

 θ si,ok > θ si,ok,N = θ dp 

kde  
  
θ si,ok,N   je požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty 
výplne otvorov v °C 
 

 
θ dp   teplota rosného bodu v °C zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného 
vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi 
 

 
θ si,ok   vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej 
teplote   vnútorného vzduchu pozdĺž výplne otvoru θ ai,ok ktorá sa určí podľa tabuľky 2 
STN 73 0540. 
 
 
 
d)  podľa článku 5.2 STN 73 0540: Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, 
ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov splní podmienka 
 

n > nn 
 
kde  nn  je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h  
 
 
b) podľa článku 7.3 STN 73 0540: Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v 
závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla  

 
 

Qhnd2 < Qh nd,max2 alebo Qh nd1 < Qh nd,max1 
 
 
kde Qh nd,max2 je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m3 .rok) 
 
kde Qh nd,max1 je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m2 .rok)  



 
 
 

Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií  

 
 
Posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií  

 
 
Výstupy z podrobného posúdenia stavebných konštrukcií z hľadiska tepelnej ochrany - 

stavebnej tepelnej techniky sú uvedené ako príloha. Tepelný odpor, súčiniteľ prechodu 

tepla, difúzny odpor, miesto kondenzácie a posúdenie ročnej bilancie vlhkosti sú 

stanovené pomocou programov a technických listov materiálov. Tepelnoizolačné 

vlastnosti zatepleného obvodového plášťa spĺňajú podmienku uvedenú v kapitole 1.3.  

 
Teplotechnický posudok vychádza z posúdenia zatepleného opláštenia objektu - 

konštrukcia steny a strecha podľa projektu architektúry. Všetky konštrukcie boli 

posúdené na základe tepelnotechnického výpočtu a spĺňajú  požiadavky platných 

teplotechnických noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okenným rámom 

doporučujeme zrealizovať spôsobom, ktorý je popísaný a stanovený v Smernici na 

aplikáciu pre daný použitý zatepľovací systém a normou STN 73 29 01 – Zhotovovanie 

vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, ktorá  nahrádza STN 73 

0551 z roku 1999 v celom rozsahu. Účinnosť ETICS je závislá od spôsobu 

prevádzkovania budovy, výmeny vzduchu, spôsobu vetrania, regulácie vykurovacích 

telies, normovej spotreby teplej vody a využitia úsporných opatrení.  

 
 
 
 


