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Úvod 
V posledních několika měsících došlo k dramatickému posunu v základních technických 
požadavcích na stavby. Tepelně technický požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
výplní otvorů byl na nátlak lobbistických skupin vyjmut po 35 letech z normativních 
požadavků pro navrhování budov. Cílem tohoto článku je informovat čtenáře o této zásadní 
změně, přinést informace ze zákulisí schvalování norem a vysvětlit technickou podstatu 
požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů. Cílem článku není 
poskytnout přesný a vyčerpávající právní rozbor k danému tématu, přestože je tato rovina 
neméně zajímavá.  

Definice výplní otvor ů  
Výplně otvorů jsou definovány v tepelně technické normě ČSN 73 0540-2:2011 [1] jako 
„okna, světlíky, dveře, vrata a střešní poklopy a jejich sestavy, včetně doplňkových prvků 
(roletové boxy, větrací prvky apod.) osazené do otvoru v budově, a průsvitné části lehkého 
odvodového pláště“. Výplně otvorů se hodnotí včetně příslušných rámů. 

Zákulisní vývoj zm ěny v požadavku na nejnižší vnit řní povrchovou 
teplotu výplní otvor ů  
V posledních měsících došlo k několika důležitým změnám v českých právních předpisech i 
v technických normách souvisejících s požadavkem na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
výplní otvorů. Tento zajímavý vývoj je velmi stručně popsán v následujících řádcích. 

� V roce 2009 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby [2], která je prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu [3]. V § 26 v původním 
znění této vyhlášky z roku 2009 je jednoznačně definován požadavek na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu výplní otvorů s odkazem na normové hodnoty. Tedy hodnoty uvedené 
v normě ČSN 73 0540-2. 

� V témže roce se společně podílím s Václavem Hájkem a Jiřím Šálou na zpracování 
technické normy, která měla definovat požadavky na zabudované výplně otvorů [4]. 
Veřejného projednávání této normy (leden 2010) se účastnili hlavní zpracovatelé normy, 
zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a 
„veřejnost“, která byla především zastoupena výrobci oken a zástupci České komory 
lehkých obvodových plášťů (ČKLOP). L. Kratochvílová zastupující ÚNMZ nechala 
„veřejnost“ hlasovat, zda bude technická norma dále připravována pod vedením výše 
zmíněných zpracovatelů. Výrobci oken a zástupci ČKLOP tvořící naprostou většinu 
přítomných účastníků jednání si jednoznačně odhlasovali, že v připravovaném znění 
normy se pod vedením těchto zpracovatelů pokračovat nebude.  

� V roce 2010 dochází na ÚNMZ k další nenápadné, ale důležité změně. Řešením 
plánované revize ČSN 73 0540-2 je v rámci TNK 43 (stavební tepelná technika) pověřen 
nově její předseda Jan Tywoniak, který nahradil dosavadního řešitele Jiřího Šálu. Pod 
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vedením nového řešitele se začíná zpracovávat nová tepelně technická norma stanovující 
tepelně technické požadavky pro navrhování budov.  

� V říjnu 2011 vychází nová tepelně technická norma ČSN 73 0540-2:2011, která výrazným 
způsobem zmírňuje požadavky na nejnižší vnitřní povrchové teploty všech konstrukcí, 
zejména však výplní otvorů. Avšak podle hlavních zpracovatelů normy Jana Tywoniaka a 
Zbyňka Svobody dochází pouze k mírnému snížení hodnot na nejnižší vnitřní povrchovou 
teplotu [5] a [6]. Jiného názoru je Jiří Šála, který v [7] píše: „Primárním cílem změny však 
bylo změkčit přísnost již vícekrát zmírněného požadavku, zejména s ohledem na výplně 
otvorů. Některým výrobcům oken však ani tento vstřícný krok nestačí a stále usilují o 
zrušení požadavku, který jim brání v zabudování méně kvalitních oken, která by se v zimě 
na vnitřním povrchu orosovala.“ 

� V říjnu si nadnárodní firma VELUX A/S nechává zpracovat právní posudek na revizi 
tepelně technické normy ČSN 73 0540-2:2011. Právní posudek zpracovaný soukromou 
právní kanceláří shledává normu ČSN 73 0540-2:2011 v rozporu s primárním i 
sekundárním právem EU. Posudek je následně zaslán Ministerstvu průmyslu a obchodu 
(MPO). 

� MPO bezprostředně poté iniciuje u MMR změnu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, a následně v listopadu žádá ÚNMZ o změnu v normě ČSN 73 
0540-2:2011 a okamžité přesunutí požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
výplní otvorů z normativní do informativní části normy [8].  

� V lednu 2012 vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlášku č. 20/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. tak, že v § 26 již není pro výplně otvorů 
výslovně uveden požadavek na jejich nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, zůstává jen 
obecný požadavek plnit tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním stavu (což 
stále zahrnuje i normativní požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu).   

� V únoru se objevuje ve Věstníku ÚNMZ oznámení [9], že dojde v nejbližší době ke 
změně normy ČSN 73 0540-2:2011, neboť díky této normě a požadavku na nejnižší 
vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů se Česká republika dostává do rozporu 
s primárním evropským právem a především se směrnicí 89/106/EHS [10], respektive 
s evropským nařízením č. 305/2011 [11], které směrnici postupně nahrazuje. 

� V pátek 13. dubna 2012 vychází změna normy ČSN 730540-2:2012 Z1 [12] nabývající 
účinnosti od května 2012, ve které je požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
výplní otvorů přesunut z normativní do informativní části normy. Tím dochází ke změně 
rozsahu požadovaných tepelně technických vlastností výplní otvorů uvedených v § 26 
vyhlášky č.268/2009 Sb., neboť tato vyhláška již neobsahuje konkrétní odkaz na nejnižší 
vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů.  
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Vnit řní povrchová teplota výplní otvor ů podle norem 

 
Obr. 1 Vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi a průběhu teploty konstrukcí v ustáleném stavu. 

Vnitřní povrchová teplota konstrukce je znázorněna na obr. 1. Jedná se o teplotu přímo na 
vnitřním povrchu konstrukce θsi v °C. Vnitřní povrchová teplota je jednoznačně dána 
následujícími veličinami: 

 θai  je návrhová teplota vnitřního vzduchu v °C, 
 θe je návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období v °C, 

Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (pro výplně otvorů Rsi = 
0,13 m2K/W), 

Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce, 
Rx je tepelný odpor konstrukce v m2K/W kromě Rsi. 
 

Od roku 2007 je vnitřní povrchová teplota konstrukcí hodnocena pomoci teplotního faktoru 
vnitřního povrchu fRsi, který je popsán následujícím vztahem: 
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Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi vyplývá z obr. 1 a je zcela ekvivalentním vyjádřením 
vnitřní povrchové teploty. Jeho nevýhodou je, že je to bezrozměrné číslo pro běžného 
projektanta zcela nesrozumitelné; na rozdíl od vnitřní povrchové teploty. Jeho hlavní výhodou 
je jeho nezávislost na okrajových podmínkách, a proto je možné teplotní faktor vnitřního 
povrchu chápat jako stálou vlastnost technického řešení konkrétního detailu. To je výhodné 
při opětovném použití již jednou spočtených hodnot [13]. Vnitřní povrchovou teplotu 
konstrukce, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, je možné spočítat pro jednorozměrné 
vedení tepla (např. obr. 1) v ruce, avšak pro vícerozměrné vedení tepla je nezbyté použít 
k výpočtu numerickou metodu v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009 [14]. Tyto výpočty se 
provádějí pomocí nejrůznějších výpočetních programů. Metodika výpočtu nejnižší vnitřní 
povrchové teploty, respektive nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, se za 
posledních několik let nemění na rozdíl od požadovaných hodnot na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu výplní otvorů uvedených v tepelně technických normách.  

Rx Rsi 
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EXT. INT. 
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Požadavek na nejnižší vnit řní povrchovou teplotu výplní otvor ů  
Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů byl definován v tepelně 
technických normách od roku 1977 [13] až do května 2012 proto, aby na chladném vnitřním 
povrchu výplní otvorů nedocházelo ke kondenzaci vodní páry při návrhových hodnotách 
vnějšího a vnitřního prostředí budovy. Tento požadavek vycházel ze třetího základního 
požadavku na stavby v podobě ochrany zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí [2] (hygienický požadavek).  

Požadavek byl v normě ČSN 73 0540-2:2011 definován pomocí teplotního faktoru vnitřního 
povrchu fRsi, který musí splňovat při návrhových hodnotách vnitřního a vnějšího prostředí 
následující podmínku: 

NRsiRsi ff ,≥        (2) 

kde 
fRsi, N  je normou požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu. 
Podmínku uvedenou ve vztahu (2) je možné samozřejmě vyjádřit i pomocí nejnižší vnitřní 
povrchové teploty θsi,min, tedy  

Nsisi ,min, θθ ≥        (3) 

kde 
 θsi,N   je požadovaná hodnota vnitřní povrchové teploty otvorové výplně. 

Na obr. 2 je zobrazen vývoj požadované hodnoty nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 
povrchu fRsi, N pro výplně otvorů za posledních 12 let.  Hodnoty fRsi, N  jsou uvedeny pro čtyři 
rozdílné lokality v ČR (Praha, Liberec, České Budějovice a horské oblasti s nadmořskou 
výškou vyšší než 820 metrů nad mořem) a jsou vypočteny pro výplň otvoru v bytovém domě 
vystavěném v roce 1990, ve kterém jsou radiátory umístěné pod výplní otvorů. 
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Obr. 2 Vývoj požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů definovaný požadovanou hodnotou 
teplotního faktoru fRSI,N pro čtyři oblasti v ČR. 

Liberec  

Praha 

České Bud ějovice 

Horské oblasti nad 820m n.m.  



5 

Obr. 2 ukazuje, že v posledních 10 letech došlo k výraznému snížení požadavku na nejnižší 
vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů. Pravidelné snižování tohoto požadavku je 
způsobeno třemi faktory.  

� Byly změněny návrhové hodnoty vnitřního a vnějšího prostředí budov uvedené v tepelně 
technických normách ČSN 73 0540. Především se jedná o snížení návrhové relativní 
vlhkosti vnitřního vzduchu pro obytné budovy z 60 % na 50 % (2002) a znovu v roce 
2012. V roce 2005 došlo ke změně hodnot návrhové teploty venkovního vzduchu 
v zimním období, která byla způsobena jiným rozdělením České republiky na teplotní 
oblasti. 

� Změnila se metodika výpočtu požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. V roce 
2007 se přešlo na hodnocení vnitřní povrchové teploty pomocí teplotního faktoru 
vnitřního povrchu. 

� Byly změněny různé bezpečnostní přirážky, a to v letech 2002 a 2012. 

Posuzování výplní otvor ů na nejnižší vnit řní povrchovou teplotu 
Konkrétní výplně otvorů se posuzují na nejnižší povrchovou teplotu vždy jako součást 
konkrétní budovy. To znamená v návaznosti na konkrétní parametry vnějšího a vnitřního 
prostředí (tj. na konkrétní lokalitu stavby a podle konkrétního účelu využití vnitřního prostředí 
budovy) a v návaznosti na další stavební konstrukce.  

Není možné posuzovat okno jako výrobek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, neboť 
jakýkoliv stavební výrobek je zcela nezávislý na jakékoliv stavbě či budově. To je i důvod, 
proč v harmonizované normě ČSN EN 14351-1+A1 [16], která stanoví funkční vlastnosti pro 
výrobky oken a dveří, není vnitřní povrchová teplota uvedena jako jedna z vlastností těchto 
výrobků.  

Na obr. 3 je znázorněn příklad okna s  rozměry 1,23 m x 1,48 m a řez profilem okna v místě 
ostění.  

 
Obr. 3 Vnější pohled na výrobek okna a řez jeho profilem 

POHLED NA OKNO ŘEZ OKENNÍM PROFILEM 
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Teprve po zabudování výrobku okna do konkrétní stavby, kdy se výrobek změní na 
konstrukci tvořící nedílnou součást stavby, můžeme provést posouzení výplně otvoru na 
nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. V našem případě necháme výrobek okna zobrazeného na 
obr. 3 zabudovat do bytového domu, který byl vystavěn v Praze v roce 1990 a ve kterém je 
vytápění zajištěno radiátory ústředního topení.   

Ke stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty výplně otvoru θsi,min, respektive nejnižšího 
teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi, je použit výpočetní software Flixo 6.1 Professional, 
který řeší teplotní pole stavebního detailu metodou konečných prvků v souladu s technickou 
normou ČSN EN ISO 10211:2009. 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota celkového detailu ostění je zobrazena na obr. 4. Na obr. 5 
je znázorněn výřez z tohoto detailu.   

 
Obr. 4 Znázornění teplotního pole a požadované hodnoty vnitřní povrchové teploty v konstrukčním detailu 

 
Obr. 5 Znázornění teplotního pole a požadované hodnoty vnitřní povrchové teploty ve výřezu konstrukčního 
detailu 

EXT. 

INT. 

VÝŘEZ 
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Červená křivka znázorněná na obr. 4 a 5 je izoterma (křivka o konstantní teplotě), která 
představuje požadovanou hodnotu nejnižší vnitřní povrchové teploty pro výplně otvorů (θsi,N  
= 9,27 °C) při konkrétních návrhových hodnotách vnitřního a vnějšího prostředí. V případě, 
že by tato křivka opustila hmotu výplně otvoru, znamenalo by to, že nejnižší vnitřní 
povrchová teplota výplně otvoru θsi,min je nižší než požadovaná hodnota θsi,N, a v takovém 
případě stavební detail nesplňuje podmínku (3) a nevyhovuje požadavku na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu podle tepelně technické normy ČSN 73 0540-2:2011. 

Případ, kdy stavební detail nevyhovuje požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
výplně otvoru, je znázorněn na obr. 6. 

 
Obr. 6 Znázornění teplotního pole a požadované hodnoty vnitřní povrchové teploty ve výřezu konstrukčního 
detailu 

Výřez detailu zachycený na obr. 6 se liší od předchozího obr. 5 pouze tím, že v detailu je 
použit jiný typ distančního rámečku v tepelně izolačním dvojskle. Touto změnou došlo ke 
snížení nejnižší vnitřní povrchové teploty cca o 3 °C. V místě, kde izoterma opouští hmotu 
výplně otvoru, poklesla teplota na vnitřním povrchu výplně otvoru pod rosný bod, a proto 
v tomto místě bude docházet při návrhových hodnotách prostředí ke kondenzaci vodní páry na 
vnitřním povrchu.   

V tab. 1 jsou posouzeny na součinitel prostupu tepla Uw čtyři typy okenních výrobků, které 
mají shodné rozměry a okenní profil zobrazený na obr. 3. Výrobky se liší pouze použitým 
tepelně izolačním dvojsklem a typem distančního rámečku. Součinitel prostupu tepla okna Uw 
je vypočten pomocí metodiky uvedené v normě ČSN EN ISO 10077-1:2007 [17].  Všechny 
čtyři typy oken jsou zabudovány shodným způsobem do budovy (obr. 4) s konkrétními 
návrhovými hodnotami vnějšího a vnitřního prostředí. Výplně otvorů jsou následně 
posouzeny na požadavek nejnižší vnitřní povrchové teploty (tab. 1).    
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Tab. 1 Posouzení čtyř typů výplní otvorů na požadavek součinitele prostupu tepla a na požadavek nejnižší vnitřní 
povrchové teploty 

Zasklení 
a rám okna 

Distanční rámeček 
Lineární čin. zasklení 

Vypočtené  
hodnoty 

Požadované 
hodnoty 

Posouzení podle  
ČSN 730540-2 

Uw = 1,3 W/m2K 1,5 Vyhovuje Hliníkový 
ψg = 0,064 fRsi = 0,615 0,655 Nevyhovuje 

Uw = 1,2 W/m2K 1,5 Vyhovuje 

Ug = 1,1 W/m2K 
Uf  = 1,2 W/m2K 

Plastový 
ψg = 0,038 

fRsi = 0,700 0,655 Vyhovuje 

Uw = 1,6 W/m2K 1,5 Nevyhovuje Hliníkový 
ψg = 0,054 fRsi = 0,591 0,655 Nevyhovuje 

Uw = 1,6 W/m2K 1,5 Nevyhovuje 

Návrhové 
hodnoty 
vnějšího a 
vnitřního 
prostředí 
budovy:  
θe = -13°C  
θai = 21°C 
φi = 50% Ug = 1,6 W/m2K 

Uf  = 1,2 W/m2K 

Plastový 
ψg = 0,031 fRsi = 0,670 0,655 Vyhovuje 

 
Z tab. 1 plyne několik zajímavých věcí: 

� Požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla a na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu současně splňuje pouze jediná výplň otvoru, a to v případě, že se 
použije tepelně izolační dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K s plastovým distančním rámečkem 
(λplast = 0,2 W/(m.K), λkov = 15 W/(m.K)). 

� Nejzajímavější příklad je při použití dvojskla s Ug = 1,6 W/m2K s teplým distančním 
rámečkem. Výrobek okno nevyhovuje požadavku na součinitel prostupu tepla, avšak 
výplň otvoru splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2:2011 na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu. 

� Rozhodující úlohu při posouzení detailu výplně otvoru na nejnižší vnitřní povrchovou 
teplotu hraje typ použitého distanční rámečku, neboť distanční rámeček vytváří v tepelně 
izolačním dvojskle (trojskle) tepelný most, který způsobuje snížení vnitřních povrchových 
teplot v místě styku rámu a zasklení. Porovnání kvalit různých typů kovových i 
plastových (teplých) distančních rámečků je možné dohledat v následující odborné 
literatuře [18] a [19]. 

� Z tab. 1 je zřejmé, že požadavek na součinitel prostupu tepla a požadavek na nejnižší 
vnitřní povrchovou teplotu výplně otvoru jsou dva na sobě nezávislé tepelně technické 
požadavky.  

Na obr. 7 až 10 jsou hodnoceny čtyři různé příklady zabudování jednoho vždy shodného 
výrobku okna (obr. 3) s tepelně izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/m2K a s plastovým 
distančním rámečkem. Výrobek okna je osazen do budovy s výše stanovenými návrhovými 
parametry vnějšího a vnitřního prostředí. Pro každý způsob zabudování okna je vypočtena 
nejnižší vnitřní povrchová teplota výplně otvoru v místě styku zasklení a rámu a v místě 
napojení výplně otvoru na ostatní stavební konstrukce. 
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Obr. 7 Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukčního detailu v ostění. Výplň otvoru je osazena na 
vnějším líci zdiva a vnější kontaktní zateplovací systém je dotažen k rámu výplně otvoru. 

 
Obr. 8 Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukčního detailu v ostění. Výplň otvoru je osazena blíže k 
vnitřnímu líci zdiva a vnější kontaktní zateplovací systém je dotažen k rámu výplně otvoru. 
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Obr. 9 Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukčního detailu v ostění. Výplň otvoru je osazena na 
vnějším líci zdiva bez vnějšího kontaktního zateplovacího systému. 

 
Obr. 10 Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukčního detailu v ostění. Výplň otvoru je osazena blíže 
k vnitřnímu líci zdiva bez vnějšího kontaktního zateplovacího systému. 

Výsledky hodnocení výplně otvoru na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu z obr. 7 až 10 jsou 
shrnuty v tab. 2. 

Tab. 2 Porovnání nejnižších hodnot teplotního faktoru vnitřního povrchu a nejnižší vnitřní povrchové teploty pro 
čtyři způsoby zabudování jednoho okenního výrobku. 

Ve styku zasklení a rámu Ve styku rámu a stěny Typ detailu 
a  

umístění výplně otvoru frsi v [-] θsi,min v [°C] frsi v [-] θsi,min v [°C] 

- zateplené ostění 
- na vnějším líci stěny 

0,700 10,79 0,859 16,21 

- zateplené ostění 
- na vnitřním líci stěny 0,701 10,84 0,872 16,66 

- nezateplené ostění 
- na vnějším líci stěny 0,694 10,59 0,753 12,59 

- nezateplené ostění 
- na vnitřním líci stěny 

0,696 10,67 0,819 14,85 
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Z tab. 2 plynou tyto zásadní závěry: 

� Vnitřní povrchová teplota, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu výplně otvoru, se 
mění v závislosti na způsobu řešení napojení výplně otvoru na ostatní stavební konstrukce, 
a proto vnitřní povrchová teplota není vlastnost výrobku okna, ale je to vlastnost 
konstrukčního řešení detailu napojení výplně otvoru na ostatní stavební konstrukce. 

� Zvýšení vnitřních povrchových teplot výplní otvorů se dosáhne zateplením ostění. 

Nejnižší vnit řní povrchová teplota výplní otvor ů podle skute čnosti 
Pokud výplně otvorů splnily požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, neznamenalo 
to, že na jejich povrchu nebude docházet ke kondenzaci vodní páry, neboť požadavek byl 
definován pro návrhové hodnoty vnějšího a vnitřního prostředí.   

Ve skutečnosti jsou parametry vnějšího a vnitřního prostředí budovy (tj. venkovní a vnitřní 
teplota vzduchu a vnitřní relativní vlhkost vzduchu) v čase proměnlivé a každá konstrukce má 
určitou akumulační schopnost. Současně dochází k proudění vzduchu jak na vnější straně 
konstrukce (vítr), tak na vnitřní straně konstrukce (proudění vzduchu vyvolané umístěním 
zdroje tepla). Z těchto důvodů je téměř nemožné přesně popsat, kdy a v jakém místě dojde ke 
snížení povrchové teploty pod teplotu rosného bodu, a tedy ke kondenzaci vodní páry na 
vnitřním povrchu výplní otvorů. 

Protože je velmi obtížné přesně stanovit, kdy dojde na vnitřním povrchu konstrukce ke 
kondenzaci vodní páry, byla pro projektanty stanovena technickými normami ČSN 73 0540 
zjednodušená metoda posouzení konstrukce na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Posouzení 
se proto provádí při stacionárním stavu s využitím návrhových hodnot vnitřního a vnějšího 
prostředí budovy. Tyto návrhové hodnoty byly zvoleny takovým způsobem, aby byly na 
straně bezpečnosti a zahrnovaly většinu možných případů kondenzace vodní páry na vnitřním 
povrchu výplní otvorů, avšak nikoliv všechny možné případy, neboť takový požadavek by byl 
neekonomický. 

Dobrý příkladem je návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období θe, které je 
zobrazena na obr. 11 společně s venkovní teplotou vzduchu za období 10 let.  

Posouzení výplní otvorů na nejnižší povrchovou teplotu podle norem ČSN 73 0540 nemělo 
zcela zabránit kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu výplní otvorů (to by návrhová 
teplota vnějšího vzduchu v zimním období θe pro lokalitu Prahy musela být nižší než -25 °C, 
viz obr. 11), ale zabránit nadměrné kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu výplní otvorů, 
která by vedla ke stékání vody po skle, ke vzniku plísní nebo k degradaci zabudovaných 
stavebních materiálů.  

Obr. 12 zobrazuje kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu výplně otvoru a na 
následujícím obr. 13 je zachycena plíseň na povrchu výplně otvoru, která vznikla z důvodu 
nadměrné kondenzace vodní páry na jejím vnitřním povrchu. 
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Obr. 11 Návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období θe pro lokalitu Prahy a venkovní teplota vzduchu 
v letech 1995-2005 v Praze Libuši; zdroj dat ČHMÚ. 

 
Obr. 12 Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu výplně otvoru; zdroj: Archiv Václav Hájka 

θθθθe = -13°C 
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Obr. 13 Plíseň na vnitřním povrchu výplně otvoru; zdroj: Archiv Václav Hájka  

Požadavek nejnižší vnit řní povrchové teploty pro výpln ě otvor ů 
z hlediska práva 
Hlavní argumentem MPO, MMR, ÚNMZ, ČKLOP a firmy Velux A/S v [8] a [9] bylo, že 
normativní požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů uvedený v normě 
ČSN 73 0540-2:2011 brání volnému pohybu, uvádění na trh nebo používání stavebních 
výrobků, neboť jde nad rámec funkčních vlastnosti pro výrobky oken a dveří, které jsou 
uvedeny v harmonizované normě pro výrobky oken a dveří v ČSN EN 14351-1+A1. 
K tomuto tvrzení mám několik výhrad. 

� Evropské právo má fragmentární charakter, to znamená, že reguluje jen některé oblasti 
práva. Mezi oblasti, které EU nereguluje, patří stavební právo, a to s ohledem na rozdílné 
zeměpisné, klimatické, historické či jiné podmínky. Stavební právo má vždy národní 
charakter. 

� Stavební zákon [3] díky své prováděcí vyhlášce č. 268/2009 Sb., definuje základní 
požadavky na stavby v ČR. V původním znění vyhlášky [2] z roku 2009 v § 26 byly 
stanoveny požadavky na výplně otvorů včetně požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou 
teplotu s odkazem na dodržení normových hodnot. Původní znění vyhlášky bylo 
notifikováno (odsouhlaseno) v tzv. informační proceduře EU (s možností vyjádření a 
vznesení připomínek členskými státy Evropské unie) a vyhláška nebyla shledána 
v rozporu s principem volnému pohybu, uvádění na trh nebo používání stavebních 
výrobků, tedy se směrnici 89/106/EHS [10]. 

� Technická norma ČSN EN 14351-1+A1 stanovuje funkční vlastnosti pro výrobky oken a 
dveří. Nestanovuje technické požadavky na stavby, respektive na výplně otvorů. 

� Technická norma ČSN 73 0540-2 stanoví tepelně technické požadavky pro navrhování 
budov a jejich konstrukcí. Nestanovuje požadavky na výrobky oken a dveří.  

� Požadavek na nejnižší povrchovou teplotu výplní otvorů je požadavek na stavbu, 
respektive budovu, neboť ke stanovení tohoto požadavku je nezbytné znát lokalitu stavby 
a parametry vnitřního prostředí budovy. Současně pro správné stanovení vnitřní 
povrchové teploty výplní otvorů je nezbytné znát vztah výplně otvoru k ostatním 
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stavebním konstrukcím (tj. znát stavební detail v ostění, nadpraží a u parapetu). Z těchto 
důvodů nelze stanovit požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu pro výrobky oken 
a dveří. Není to funkční vlastnost výrobku okna a dveří, a to je důvod, proč tato vlastnost 
není ani uvedena v harmonizované normě ČSN EN 14351-1+A1 pro výrobky oken a 
dveří. 

� Ve směrnici 89/106/EHS [10] respektive v nařízení č. 305/2011 [11] je uvedeno, že 
požadavky na výrobky vycházejí ze základních požadavků na stavby, tudíž základní 
požadavky na stavby jsou nadřazeny požadavkům na stavební výrobky. V přílohách 
citované směrnice i nařízení jsou uvedeny základní požadavky na stavby. Mezi těmito 
požadavky je uvedeno: „Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby 
neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, zejména v důsledku … 
výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby“. 

� Česká republika měla a stále má právo si definovat technické požadavky na stavby a 
pouze Soudní dvůr EU může rozhodnout, že tyto požadavky jsou v rozporu s primárním či 
sekundárním právem EU.  

� Zabránění výskytu vlhkosti na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb je stále platný 
technický požadavek na stavby z hlediska ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí definovaný v § 10 platné vyhlášky č. 268/2012 Sb. A výplně otvorů 
podle čtvrté části této vyhlášky spadají do stavebních konstrukcí. 

Lobbing ve vztahu k požadavku na nejnižší vnit řní povrchovou 
teplotu výplní otvor ů 
Hlavním důvodem pro přesunutí požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní 
otvorů z normativních tepelně technických požadavků do informativních požadavků není 
rozpor českých norem s primárním a sekundárním právem EU, ale lobbing výrobců oken a 
lehkých obvodových plášťů, neboť odstranění normativního požadavku jim umožní 
zabudovávat do staveb levné a nekvalitní výrobky. K tomuto závěru mě vedou následující 
skutečnosti: 

� Veřejné projednávání připravované normy, která měla definovat požadavky na 
zabudované výplně otvorů včetně požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu [4], 
ukázalo, jaký vliv dovedou uplatnit dobře organizovaní výrobci oken, kteří si při veřejném 
projednávání ve jménu „veřejného zájmu“ prosadili, co chtěli. 

� Na českém trhu je velké množství kvalitních výrobků oken a dveří, které po zabudování 
do stavby bez problémů splňují požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní 
otvorů.  

� Přestože MPO a ÚNMZ v [8], [9] argumentovaly tím, že požadavek na nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu je v rozporu z právem EU, neboť jde nad rámec harmonizované 
normy ČSN EN 14351-1+A1 stanovující funkční vlastnosti pro výrobky oken a dveří, 
z požadavku byly vyjmuty i prosklené části lehkých obvodových plášťů, na které se 
norma ČSN EN 14351-1+A1 nevztahuje. To je způsobeno lobbingem ze strany ČKLOP a 
především společnosti Sipral a. s., viz [15] a [20]. 

� V posledních letech dochází k častým změnám tepelně technických norem. Tyto změny 
nejsou dostatečně zdůvodněny a diskutuje se o nich až po jejich vydání. Nejsou 
zpracovány ani veřejně prezentovány studie, které by v předstihu zdůvodňovaly změny 
norem a které by vycházely z konkrétních měření nebo teoretických výpočtů, viz kritika 
[21]. Normy se tak stávají terčem lobbistických skupin [22]. V případě požadavku na 
nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů je obtížné zjistit, co vedlo zpracovatele 
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norem ke snížení relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, která má zásadní význam na 
požadovanou hodnotu teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N. 

Závěr 
Hlavní závěry článku jsou: 

� Informovat čtenáře o tom, že od května 2012 dochází k významné změně tepelně 
technické normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, neboť 
požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů byl přesunut z normativní 
do informativní části normy. 

� Hlavním důvodem pro přesunutí požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní 
otvorů do informativní části tepelně technické normy ČSN 73 0540-2 nebyl rozpor 
českých norem s primárním a sekundárním právem EU, ale lobbing výrobců oken a 
lehkých obvodových plášťů, neboť odstranění normativního požadavku jim umožní 
zabudovávat do staveb levné a nekvalitní výrobky.  

� Výpočty uvedené v článku prokázaly tyto závěry: 

− Součinitel prostupu tepla výplně otvoru Uw a nejnižší vnitřní povrchová teplota jsou 
vzájemně nezávislé tepelně technické charakteristiky výplní otvorů.  

− Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplně otvoru je požadavek na 
stavbu, nikoliv na výrobek okno, a proto výplně otvorů je nezbytné posuzovat na tento 
požadavek pouze v návaznosti na vnější a vnitřní prostředí budovy a ve vztahu 
k ostatním stavebním konstrukcím.  

� Pro investory (stavebníky) mám následující doporučení. Při sepisování smlouvy o dílo 
zanést do technických požadavků na výplně otvorů následující požadavek: Nové výplně 
otvorů musí splňovat požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu v souladu s 
normou ČSN 73 0540-2 včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí budovy ve znění 
této normy z roku 2007. Nikoliv v současné době platném znění z roku 2011 se změnou 
v roce 2012. Vyhnete se tak nadměrné kondenzaci vodní páry na nově zabudovaných 
výplní otvorů.  

� Projektantům a zhotovitelům staveb doporučuji: 

− Při navrhování výplní otvorů používat kvalitní výrobky oken s plastovými (teplými) 
distančními rámečky. Otvorové výplně s kovovými distančními rámečky používat 
pouze pro budovy bez tepelně technických požadavků. 

− Při zabudovávání výplní otvorů dotahovat vnější kontaktní zateplovací systém až 
k rámu výplně otvoru v minimální tloušťce tepelné izolantu 3 – 4 cm. 

� Projektantům a zhotovitelům staveb připomínám, že stavební zákon se nezměnil a že 
projektanti a zhotovitelé stavby mají stále povinnost dodržet obecné požadavky na 
výstavbu, a tedy dodržet platnou vyhlášku č. 268/2009 Sb., ve které se v § 10 píše: 
„Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 
zvířat…zejména následkem…výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na 
povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb“. Výplně otvorů jsou touto vyhláškou 
zařazeny mezi stavební konstrukce. 

� Závěrem doporučuji, aby všechny tepelně technické požadavky na stavby uvedené 
v normách byly pouze doporučující a měly stejnou právní váhu, neboť pouze doporučené 
požadavky povedou k tomu, že stavebníci, vlastníci (uživatelé) budov i projektanti se 
budou více zajímat o stavební konstrukce v návaznosti na stavební fyziku – tepelnou 
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techniku. Současný stav právních předpisů a technických norem je naprosto kritický 
z hlediska morálního hazardu, neboť některé tepelně technické požadavky pro navrhování 
staveb jsou povinné a některé pouze informativní (doporučené). V současné době tak 
máme požadavky s dvojí právní váhou, a to povede k precedentu, že na informativní 
požadavky nikdo nebude brát zřetel kromě případů, kdy budou tyto požadavky zahrnuty 
ve smluvním vztahu. Velmi častou výmluvou zhotovitelů či projektantů staveb bude věta: 
„Paní, pane, to že Vám po celou zimu na okně kondenzuje vodní pára nás nezajímá, neboť 
to technické normy umožňují!“  
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