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Předmluva

ČSN 73 0540 se člení na:

-   Část 1: Terminologie;

-   Část 2: Požadavky;

-   Část 3: Návrhové hodnoty veličin;

-   Část 4: Výpočtové metody

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu znění dochází к většímu propojení do soustavy zavedených souvisících evropských
a mezinárodních norem v jednotlivých oblastech a lepší návaznosti na předpisy stanovující základní
požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, úsporu energie a tepelnou ochranu
budov. Norma uvádí informativní návrhové hodnoty veličin tam, kde nemohly být stanoveny z důvodu
nedostatečných dokladů hodnoty normové návrhové. Jsou uvedeny odkazy na postupy zkoušení
jednotlivých vlastností.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13465 (12 7020) Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v



obydlích

ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

ČSN EN ISO 14438 (70 1027) Sklo ve stavebnictví- Stanovení hodnoty energetické bilance- Výpočtová
metoda

ČSN EN ISO 12927-5 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov- Výpočet a uvádění klimatických
datČást 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

ČSN EN 12412-2 (73 0316) Tepelné chování oken, dveří a okenic- Stanovení součinitele prostupu tepla
metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov- Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním
období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy

ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu
tepla Zjednodušené postupy a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13786 (73 0563) Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné
charakteristikyVýpočtové metody

ČSN EN 832 (73 0564) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkající se stavebních výrobků.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Vypracování normy

Zpracovatelé: Ing. Lubomír Keim, CSc, IČ 11785290 společně s Ing. Jiřím Šálou, CSc. a Ing. Romanem
Vávrou, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová
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1 Předmět normy

Tato norma stanoví normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin (dále návrhové
hodnoty veličin) stavebních materiálů, výrobků, výplní otvorů, zdicích prvků a zdiva, návrhové
hodnoty veličin venkovního prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování
stavebních konstrukcí z hlediska šíření vlhkosti a budov z hlediska jejich tepelné ochrany podle ČSN
73 0540-4 a norem souvisících. Tato norma též stanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin pro
výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN EN ISO 13790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví
návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin
podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného
zájmu.
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