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Soubor standardů CEN vyvinutých 
pro podporu implementace EPBD v 
členských zemích EU 

Tato zpráva představuje přehled standardů tak, jak byly 
vyvinuty pod evropským mandátem CEN. Dále poskytuje 
informace o normotvorné práci CEN, jak se zúčastnit a kde 
získat informace. 

 

1 > Jak je práce CEN organizována? 

CEN je evropská asociace národních normalizačních institutů takzvaných 
National Standards Bodies (NSB’s). Tyto NSB’s  zodpovídají za styk 
zájmových tržních skupin a odborníků připravujících normy CEN stejným 
způsobem, jako když připravují normy národní. Členové technické komise – 
CEN-Technical Committees (CEN-TC’s) jsou jmenováni asociací NSB’s.  TC’s 
rozhoduje o oblasti a obsahu normy. Skutečná práce je prováděna 
v menších pracovních skupinách (CEN-TC-Working Groups), jejichž odborní 
členové jsou také jmenováni asociací  NSB’s. Ve většině zemí NSB 
organizuje národní zrcadlovou skupinu pro sledování a podporu práce CEN-
TC. To bylo také vytvořeno v rámci programu EPBD. Protože v tomto 
případě práce zahrnuje pět komisí (CEN-TC’s), některé  NSB’s 
zorganizovaly zvláštní zrcadlovou skupinu pro sledování práce celého 
programu EPBD CEN.  
 
Členové, kteří se účastní CEN-TC-WG’s, se věnují podrobnostem při vývoji 
normy. Měli by si být navzájem prospěšní jako odborníci a motivovat se, 
aby našli tu správnou odbornou znalost ve své práci.   
 
Jakmile je pracovní verze normy schválena odpovědnou CEN-TC, vychází 
jako pracovní verze normy (“prEN”) pro veřejnou diskusi. Připomínky jsou 
připravovány přes NSB’s. Pracovní skupina připravuje odpovědi na 
připomínky a připravuje novou verzi, která, jakmile je opět schválena v 
CEN-TC vychází jako konečná verze normy pro závěrečné hlasování. Doba 
mezi zveřejněním prEN a zveřejněním konečné podoby normy je obvykle 
od 21 do 30-ti měsíců.  
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 EPBD požaduje, aby členské 
státy  EU regulovaly 

 

› minimální požadavky na 
energetickou náročnost nových 
budov; 

› energetickou certifikaci budov; 

› úvahy o ekonomicky 
návratných energeticky 
úsporná opatřeních  a  
ekonomicky návratných trvale 
udržitelné energetických 
aplikace; a  

› pravidelné kontroly a 
doporučení pro zlepšení kotlů, 
generátorů tepla, vytápěcích 
systémů a chladících a 
klimatizačních systémů. 

› Toto by mělo být prováděno 
technicky spolehlivým a 
zřejmým způsobem a 
sledováno členskými státy.  

› Použité metody by měly být 
spolehlivé, aby zajistily, že 
spočtené a publikované 
hodnoty a doporučení povedou 
k očekávaným energetickým 
úsporám v rámci 
předpokládané návratnosti.  
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2 > Jak a kde mohu získat normy EN?  

Normy EN nebo prEN  (pracovní verze EN) nebo EN-ISO jsou oficiálně 
publikovány výborem, ale lze je získat pouze od asociace NSB’s. WWW 
stránka CEN poskytuje kontakty a obsahuje také vyhledávací nástroj pro 
zjišťování, jaké normotvorné aktivity jsou ve vývoji a jaké platné normy a 
koncepty norem jsou k dispozici.  

Jsou dostupné pouze v angličtině? 

Faktem zůstává, že velká většina přípravných prací v TC’s  a v WG’s je 
v angličtině. Základní dokumenty, prvotní verze, jsou v angličtině. Pokud 
se publikuje pracovní verze (prEN) záleží na rozhodnutí DIN a AFNOR zda 
budou chtít přeložit a dodat CEN S německou nebo francouzskou verzí. 
Časový plán poskytuje dva měsíce pro vytvoření dostupného překladu. Je 
plně v kompetenci NSB’s, zda se rozhodne pro vytvoření verze v dalším 
jazyce. Toto rozhodnutí je činěno pouze na popud uživatelů. Pokud se 
jedná o malou skupinu odborníků např. programátorů, není to příliš 
pravděpodobné. Ale pokud je norma obecně míněna pro větší cílovou 
skupinu, NSB by měl zvážit její překlad.  

3 > Jaký je vztah státních a mezinárodních (ISO) norem.  

Státní normy  

Existuje dohoda mezi CEN a národními normalizačními instituty, že každá 
národní normotvorná činnost bere nejprve v potaz činnost CEN. Pokud 
činnost CEN už začala, mělo by se pokračovat daným směrem a činnost na 
národní úrovni by neměla být vyvíjena. Říká se tomu „pozastavení“. Po 
opublikování EN existující a možná i konfliktní státní norma by měla být 
v jistém časovém horizontu stáhnuta. Pokud se národní legislativa odvolává 
na tyto normy, NSB může dostat několik let na jejich opravu. Maximální 
časová odchylka pro ukončení platnosti (stažení) národních norem je tři až 
pět let.    

ISO normy 

Existuje dohoda mezi CEN a ISO říkající, že nemají pracovat na stejných 
problémech. Nová činnost může v CEN začít, pokud ještě není na programu 
v ISO a naopak.  Technické komise CEN-TC’s jsou motivovány k hledání 
vazeb s příbuznými komisemi ISO-TC’s např. CEN-TC89 a ISO-TC163, aby 
odsouhlasily možné současné hlasování. To znamená, že EN se může stát 
ISO-EN pokud ji ISO přijme. Stávající EN budou zahrnuty do odpovídajících 
podle pořadí důležitosti.  Pouze pokud související ISO-TC’s se nezajímají 
nebo nepřikládají tomu dostatečnou důležitost, komise CEN-TC bude 
naplňovat obvyklý 5-ti letý plán nebo rychlejší bude-li třeba. 

4 > Harmonizace 

Pro podporu trhu EU je připravováno stále více norem jako EN’s. Pro 
stavební produkty to je dokonce požadavek založený na EU mandátech pro 
CEN podle EU-CPD (Construction Product Directive Směrnice pro stavební 
výrobky). Pro podporu volného trhu v EU stavební produkty mají být 
specifikovány pouze podle závazných takzvaných „harmonizovaných“ 
norem EN (nebo EN-ISO). 
 
EPBD podporuje normy EN pro energetické výpočtové metody budov a 
jejich systémů a všechny související předpisy nutné pro specifikaci budov a 
jejich systémů v souvislosti s EPBD.  Evropská komise svěřila CEN 
oprávnění, aby urychlila vývoj norem potřebných pro implementaci EPBD.  
 
 

http://www.cenorm.be/ 
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CEN nezačala svou práci od píky. Již existující technické komise CEN byly 
v posledních 15-ti letech velmi aktivní v přípravě mezinárodních předpisů 
v této oblasti. Tyto komise jsou zapojeny do programu CEN pro podporu 
zavedení EPBD.  
 
Tento proces je kontrolován skupinou CEN/BT WG 173, Skupina pro 
energetické chování budov. Jejím úkolem je koordinovat práci a zajistit, 
aby předpisy připravené v různých komisích byly navzájem vhodně 
propojeny. 

5 > Mandát EU pro CEN 

Evropská komise po konzultaci odborníků členských zemí, zájmových 
skupin a CEN usoudila, že podpora EPBD evropskými standardy je velmi 
naléhavá. Cílem je během krátké doby (2004 -2006) poskytnout jasný 
soubor dobře sladěných norem pro základny národních postupů 
jednotlivých členských zemí. Obzvláště ty členské země, které nemají 
velké zkušenosti na poli EPBD, toho mohou využít.  
 
Dlouhodobě je pro členské státy atraktivní i harmonizace norem. Udržení a 
další vývoj nákladů bude snížen ve srovnání se situací, kdy by měly 
jednotlivé NBS dělat tu práci samy. Navíc je zde velká výhoda 
v harmonizování norem v Evropě. Rozsáhlé použití nových technických 
řešení, vybavení a systémů se stane snazším, pokud jsou vypočteny 
podobným způsobem. To znamená, že průmysl může zvýšit podíl na trhu po 
celé Evropě, a tak zvýšit šance i na světovém trhu.  
 
Vývoj norem CEN může vyústit v normy CEN-ISO. Normy ISO jsou obecně 
přijímány a mohou dokonce zvýšit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu. 
 
Regionální rozdíly klimatu, tradic ve stavění a chování uživatelů v Evropě 
bude mít vliv na vstupní data a v důsledku i na energetické chování.   Tyto 
rozdíly také povedou k různým volbám, dojde-li k hledání optimální 
rovnováhy mezi přesností a jednoduchostí. Normy vyvinuté pod hlavičkou 
EPBD musí být natolik flexibilní, aby pojaly i tyto rozdíly. 

6 > Soubor norem CEN v EPBD  

Soubor norem CEN-EPBD obsahuje 43 titulů nebo částí a lze jej rozdělit do 
následujících skupin:   
 
1. Normy pro stavební fyziku, např. popis výpočtu přenosu tepla 
prostupem a větráním, zatížení a letní teploty, sluneční záření a výpočet 
potřeby energie na vytápění a chlazení budovy.  
 
2. Ve druhé skupině jsou normy týkající se popisu a klasifikace systémů 
větrání a chladicích a klimatizačních systémů. 
 
3. Třetí skupina je zaměřena na popis vytápění a přípravu teplé vody: 
› Efektivnost výroby. 
› Efektivnost sálání. 
› Systémy pro přípravu teplé vody. 
› Nízkoteplotní vytápění a chlazení integrované ve stavebních prvcích 

(zabudované systémy). 
 
4. Řada podpůrných norem o: 
› Osvětlení v budovách (včetně účinku denního světla) 
› Regulace a automatizace technických zařízení budov. 
› Klasifikace vnitřního prostředí.  
› Ekonomické hodnocení trvale udržitelných energetických aplikací. 

Technické komise CEN 
zapojené v přípravě norem 
souvisejících s EPBD 

› CEN/TC 89 Thermal 
performance of buildings and 
building components (Tepelné 
chování budov a jejich částí) 

› CEN/TC 156 Ventilation for 
buildings (Větrání v budovách) 

› CEN/TC 169 Light and 
lighting (Světlo a osvětlení) 

› CEN/TC 228 Heating systems 
in buildings (Vytápěcí systémy 
budov) 

› CEN/TC 247 Building 
automation, controls and 
building management 
(Automatizace a řízení budov) 
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5. Soubor inspekčních norem:  
› Kotle a vytápěcí systémy 
› Chlazení a klimatizace 
› Systémy větrání. 
 
6. A v neposlední řadě dvě klíčové normy pro vyjádření energetického 
chování a pro energetickou certifikaci budov, celkové využití energie, 
svázanou energii a emise CO2, posudek využití energie a definici hodnocení 
energetického chování.  

7 > Současný stav norem EPBD CEN a kde je získat? 

Většina norem EPBD CEN je v současné době dostupná v pracovní verzi 
(prEN). Některé již získaly konečnou podobu jako normy EN nebo EN-ISO. 
Normy i jejich pracovní verze lze objednat od národních normalizačních 
institutů (NSB viz http://www.cenorm.be/).  
 
Aktuální výčet 43 norem či částí je uveden v příloze. Celý soubor má 2000 
stran. Očekává se, že na základě výsledků z veřejného průzkumu budou 
provedeny zásadní změny. Tudíž normy, které vyjdou pro oficiální 
hlasování začátkem roku 2007, se mohou lišit od současných podob prEN. 
Některé normy budou spojené, definice a výrazy budou lépe sladěny 
v nadcházejících měsících. Některé informativní části budou smazány. Ale 
zásadní věci se nezmění, a tak je velmi důležité používat současný soubor 
norem prEN pro získání představy o souboru konečném, který vyjde v roce 
2007.  
 
Jako obvykle, normy prEN’s vycházejí v angličtině a některé ještě na 
základě rozhodnutí DIN a AFNOR také v němčině a francouzštině. Zůstává 
na ostatních NSB, aby rozhodly, zda vyjde i verze v mateřském jazyce 
v závislosti na cílové skupině jak je zmíněno výše.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EPBD Buildings Platform byla založena evropskou komisí v rámci programu  
Intelligent Energy – Europe, 2003-2006. Je řízena organizací  INIVE EEIG 
(www.inive.org) jménem Transport and Energy DG. 
 
Informace v této publikaci podléhají copyrightu a podmínkám uvedeným na  
http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© European Communities, 2006  
Reprodukce je možná  s uvedením zdroje. 
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PŘÍLOHA 

Seznam EPBD NOREM 

 
Seznam zvolených pracovních témat (WI) a norem spojených s EPBD, seznam norem prEN pod mandátem EPBD, 
jak byly publikovány pro názor veřejnosti. 
 
Oficiální reakce na prEN se posílají národnímu normalizačnímu institutu (National Standard Body (Member Body; 
MB)) v členských státech CEN. Všechny oficiální připomínky budou zpracovány MB a zaslány do CEN v Bruselu. 
CEN bude analyzovat výsledky hlasování a zašle je zodpovědnému sekretariátu CEN/TC. Poté pracovní skupina 
CEN zodpovědná za  prEN započne analýzu a přípravu konečné podoby normy, která bude předložena ke 
schválení v průběhu jednoho roku. Během tohoto opravného procesu musí být brány v úvahu i připomínky 
k souvisejícím předpisům.  
 
 
WI 
-nr 

Titul Číslo  
prEN  

Ukončení 
veřejné 
diskuse  

32 Zastřešující dokument, Přehled souvislostí mezi normami EPBD  CEN 
Technická 
zpráva 

 

1. Energetická náročnost budov – Metody pro vyjadřování energetického 
chování a pro energetickou certifikaci budov (spojeno s WI-3) 
OBSAH: Definuje: 
a) Souhrnné ukazatele pro vyjádření energetického působení celých budov 
včetně vytápění, větrání, klimatizace, systémů pro přípravu teplé vody a 
osvětlení. Toto zahrnuje různé možné ukazatele stejně tak jako i metody 
pro jejich normalizaci.  
b) Způsoby vyjádření energetických požadavků pro návrh nových budov a 
renovaci stávajících.  
c) Metody určení referenčních hodnot a měřítek 
d) Způsoby návrhu energetických certifikačních plánů.  

prEN15217 2005–09-06 

2. Energetická náročnost budov – Souhrnné využití energie, primární energie a 
emise CO2  
OBSAH: Shromažďuje výsledky z jiných norem, které specifikují výpočty 
spotřeby energie v budově; Analyzuje energii vyrobenou v budově, kterou 
lze využít jinde; poskytuje shrnutí v přehledné formě o celkovém použití 
energie v budově. Specifikuje výpočet primární spotřeby a emisí oxidu 
uhličitého budovy jako; dává obecné principy pro výpočet faktorů primární 
energie a emisí oxidu uhličitého. 

prEN15315 2005–12-28 

3. Energetická náročnost budov – Způsoby vyjadřování energetického chování 
budov. (spojeno s  WI-1) 

viz WI-1  

4. Energetická náročnost budov – Posouzení využití energie a definice 
hodnocení. 
OBSAH: Definuje využití energie, které je nutno vzít v úvahu pro stanovení 
hodnocení energetického chování pro nové i stávající budovy a poskytuje: 
a) Metodu pro výpočet přínosného hodnocení obvyklého využití energie, 
které nezáleží na chování obyvatelů, aktuálního počasí a dalších aktuálních 
podmínek (prostředí nebo vstup).  
b) Metodu posouzení provozního hodnocení, založenou na dodané energii. 
c) Metodologii pro zlepšení spolehlivosti výpočtových modelů srovnáním 
s aktuální spotřebou energie.  
d) Metodu pro posouzení energetické efektivnosti možných vylepšení. 

prEN15203 2005–09-06 

5. Energetická náročnost budov – Inspekce kotlů a systémů vytápění.  
OBSAH: Specifikuje metody kontroly a dobrovolné měřicí metody pro 
posouzení energetického chování stávajících kotlů a systémů vytápění. 
Zahrnuje kotle na vytápění, ohřev teplé vody nebo obojí; kotle na plyn, 
kapalná či tuhá paliva (včetně biomasy). Také zahrnuje distribuční síť, 
včetně souvisejících částí a regulace; otopné plochy, větně příslušenství; a 

prEN15378 2006–04-06 
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WI 
-nr 

Titul Číslo  
prEN  

Ukončení 
veřejné 
diskuse  

způsob regulace vytápění. 
6 Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro inspekce 

klimatizačních systémů.  
OBSAH: Popisuje obecnou metodiku inspekce klimatizačních systémů 
v budovách pro chlazení a nebo vytápění prostoru z hlediska spotřeby 
energie. Účelem je posoudit energetické chování a správnou dimenzi 
systému, včetně: přizpůsobení se původním i pozdějším úpravám návrhu, 
současným požadavkům a nynějšímu stavu budovy; správného fungování 
systému; funkce a nastavení různých regulací; funkce a vybavení 
rozmanitých komponentů; vstupu energie a výsledného energetického 
výstupu  

prEN15240 2005–09-28 
 

7. Systémy vytápění budov – Metoda výpočtu požadavků systému na energii a 
jeho efektivnosti – Část 1: Obecně 
OBSAH: Standardizuje požadované vstupy, výstupy a strukturu výpočtové 
metody energetických požadavků. Energetické chování je možné hodnotit 
buď hodnotami efektivity systému, nebo hodnotami ztrát způsobených 
neefektivností systému. Je založena na analýze energetického chování 
jednotlivých prvků vytápěcího zařízení a systému na přípravy teplé vody: 
- systém pro sdílení tepla v místnostech včetně způsobu regulace 
- distribuční soustava včetně regulace; 
- akumulace tepla včetně regulace; 
- zdroj energie včetně regulace (tj. kotle, solární kolektory, tepelná 
čerpadla, kogenerační jednotky)   

prEN15316-1 2005–12-28 

8. Systémy vytápění budov – Metoda výpočtu požadavků systému na energii a 
jeho efektivnosti – Část 2.1: Systémy pro sdílení tepla v místnostech 
OBSAH:  Energetické chování je možné hodnotit buď hodnotami efektivity 
systému, nebo hodnotami ztrát způsobených neefektivností systému. Je 
založena na analýze energetického chování systému pro sdílení tepla 
v místnostech včetně regulace.  
- nerovnoměrnost rozložení teploty v prostoru; 
- otopné plochy zabudované ve stavebních konstrukcích; 
- regulace vnitřní teploty 

prEN15316-2-
1 

2006–03-20 

9.  Systémy vytápění budov – Metoda výpočtu požadavků systému na energii a 
jeho efektivnosti – Část 2.2: Zdroje tepla: 
OBSAH: Popisuje metody pro hodnocení účinnosti systému, a/nebo ztráty a 
potřebu provozní energie. Obsahuje sedm částí:  
Part 2.2.1. Spalovací systémy (Kotle) 
Part 2.2.2 Tepelná čerpadla 
Part 2.2.3. Tepelné solární systémy (včetně přípravy teplé vody (DHW)) 
Part 2.2.4 Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (včetně lokálních jednotek 
a mikrokogenerace)  
Part 2.2.5. Centralizované zásobování teplem a velkoobjemové systémy  
Part 2.2.6. Další obnovitelné zdroje tepla a elektřiny 
Part 2.2.7. Systémy pro spalování biomasy  
 

prEN15316- 
 
 
 
4–1 
4–2 
4–3 
4–4 
 
4–5 
 
4–6 
4–7 

2006–03-20 
 
 
 
2006–03-20 
2006–03-20 
2006–03-20 
 
 
2006–03-20 
 
2006–03-20 
2006–06-26 

10. Systémy vytápění budov – Metoda výpočtu požadavků systému na energii a 
jeho efektivnosti – Část 2.3: Otopné soustavy 
OBSAH: Popisuje metodu výpočtu/odhadu tepelných ztrát rozvodů a 
potřebu pomocné energie a možnost jejich zpětného získávání. 
 

prEN 15316-
2-3 

 
2006–03-20 

11. Systémy vytápění budov – Metoda výpočtu požadavků systému na energii a 
jeho efektivnosti – Část 3. Příprava teplé vody: 
OBSAH: Výpočet energetických požadavků systémů přípravy teplé vody 
včetně regulace pro všechny typy budov ve třech částech 
Part 3–1-1 Potřeby vody (odběrové křivky) 
Part 3–1-2 Rozvody  
Part 3–1-3 Akumulace a příprava teplé vody 

prEN15316- 
 
 
 
3–1 
3–2 
3–3 

 
 
 
 
2005–12-28 
2005–12-28 
2005–12-28 
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12. Větrání budov – výpočet vnitřní teploty, tepelné zátěže a potřeby energie 
v budovách s klimatizovanými místnostmi.  
OBSAH: Definuje postup výpočtu teplot, citelné tepelné zátěže a potřeby 
energie; latentní chladícího  a  otopného výkonu pro místnosti, tepelné 
ztráty a zátěže, energie na vlhčení a odvlhčování pro celou budovu a 
požadavky na chladící, otopný výkon a energii pro  vlhčení  a odvlhčování 
budovy. Je uvedena metoda výpočtu v hodinovém časovém kroku a je 
uvedena i zjednodušená metoda.  

prEN15243 2005–11-19 
 

13. Energetické chování budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část1 : 
Výpočet energie na osvětlení   
(je navržena část 2 s doplňkovými údaji)  
OBSAH: Specifikuje výpočtovou metodu pro výpočet potřeby energie na 
osvětlení v budovách a poskytuje numerické indikátory energetických nároků 
osvětlení pro účely certifikace budov.  Poskytuje též metodiku dynamického 
výpočtu potřeby energie pro stanovení celkové energetické náročnosti 
budov.  

prEN15193-1 2005–08-17 

14. Energetické chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení 
budov –  
(s rozšířením nad rámec EN ISO 13790; 2001) 
OBSAH:  Výpočtová metoda pro stanovení roční potřeby tepla na vytápění a 
chlazení obytných a nebytových budov nebo jejich částí. Obsahuje výpočet 
sdílení tepla vedením a větráním v budově, vytápěné nebo chlazené na 
konstantní vnitřní teplotu; vliv tepelných vnitřních a solárních zisků na 
energetickou bilanci budovy, roční potřebu energie na vytápění a chlazení, 
roční potřebu energie vytápěcího a chladícího zařízení pro vytápění a 
chlazení budov, doplňkovou roční potřebu energie vyvolanou větracím 
systémem. Budova může mít několik zón, s různě nastavenými teplotami a 
mohou být provozovány s přerušovaným vytápěním a chlazením. Výpočtová 
perioda je měsíc nebo hodina nebo otopná/chladící sezóna (pro obytné 
budovy). Uvádí společná pravidla pro okrajové podmínky a vstupní fyzikální 
data ve vztahu ke zvolenému výpočtovému postupu. 
  

prEN-ISO 
13790 

2005–10-05 
 

15. Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění  - 
Zjednodušená metoda  
(bude nahrazena WI 14) 

viz 14  

16. Tepelné chování budov – Výpočet teplené zátěže citelným teplem. 
Všeobecná kriteria a postupy validace 
 
OBSAH: Nastavuje úroveň vstupních a výstupních dat a definuje okrajové 
podmínky požadované pro výpočtovou metodu tepelné zátěže citelným 
teplem jednotlivé místnosti za konstantní /proměnné teploty, uvažující 
omezení maximálního chladícího výkonu zařízení. Obsahuje hodnotící 
schéma výpočtové metody a kritéria, kterých musí být dosaženo k tomu, aby 
výpočtová metoda odpovídala tomuto standardu. Cílem je validace 
výpočtových metod užívaných ke stanovení maximálního chladícího výkonu a 
návrhu zařízení, vyhodnocuje teplotní profil při omezeném chladícím 
výkonu, poskytuje data pro vyhodnocení optimálního snížení tepelné zátěže, 
umožňuje analýzu jednotlivých zátěží jak je vyžadováno pro návrh systému, 
provoz a regulaci.   
 

prEN15255 2005–11-19 
 

17. Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení -  
Všeobecná kriteria a postupy validace 
OBSAH:  Specifikuje předpoklady, okrajové podmínky a validační testy 
výpočtových postupů pro stanovení roční potřeby energie na vytápění a 
chlazení budovy (nebo její části), kde výpočty jsou založeny na hodinovém 
časovém kroku. Nedoporučuje žádnou specifickou numerickou metodu. 
Účelem tohoto standardu je validace výpočtových metod, používaných 

prEN15265 2005–12-16 
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k popisu energetického chování jednotlivých místností budovy; dává data 
používaná je interface s analýzou energetického chování systémů budov 
(vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení, příprava teplé vody atd.)  

18. Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení výměny vzduchu včetně 
infiltrace v bytech. (Bude nahrazena WI. 19) 

viz 19  

19. Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení výměny vzduchu 
v budovách včetně infiltrace. (Položky 18 a 19 jsou sloučeny) 
OBSAH: Popisuje metodu výpočtu výměny vzduchu větráním v budovách, 
které se používají pro energetické výpočty, výpočty tepelných ztrát a zátěž, 
tepelnou pohodu v letním období a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí.  
Použitelné pro budovy s nuceným větráním, pasivní kanály, hybridní systémy 
přepínací mezi nuceným a přirozeným větráním, otevírání oken ručně kvůli 
provětrávání nebo snížení teploty v letním období.  
 

prEN15242 2005–10-28 
 

20. Větrání budov –Výpočtové metody pro stanovení energetických nároků 
větracích systémů v budovách (sloučeno s 21) 
OBSAH: Popisuje metodu výpočtu energetických nároků větracích systémů 
(včetně provětrávání) v budovách, určenou k použití v energetických 
výpočtech, výpočtu tepelných ztrát a zátěží, Účelem je definovat způsob 
výpočtu parametrů (teploty a vlhkosti) venkovního vzduchu přiváděného do 
budovy a odpovídající energie požadované k jeho úpravě a dopravě. 

prEN15241 2005–10-28 
 

21. Větrání budov – Výpočtová metoda energetických nároků větracími systémy 
v obytných budovách. (sloučeno s 20) 

- viz WI 20  

22. Výpočtové metody pro zvýšení účinnosti užití energie v budovách aplikací 
integrovaných řídících systémů  
OBSAH: Definuje a specifikuje standardizované energeticky úsporné a 
optimalizační funkce a algoritmy v  Building Automation and Control Systems 
(BACS) aTechnical Building Management (TBM) systémech a službách.  
Shrnuje metodiku výpočtu/odhadu energetických nároků na vytápění, 
větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení a vyjadřuje výsledné  
energetické úspory a účinnost užití energie v budovách při aplikaci různých 
BACS energeticky úsporných funkcí.  

prEN15232 2005–09-21 
 

23. Revize standardů zabývajících se výpočtem prostupu tepla v budovách-1 
skupina  
- Tepelné chování prvků budovy – Dynamické tepelné charakteristiky – 
výpočtové metody.  
OBSAH:  Specifikuje charakteristiky vztahující se k dynamickému tepelnému 
chování prvků budovy a dává metody jejich výpočtu  
- Tepelné chování budov – Součinitelé přenosu tepla prostupem a infiltrace – 
Výpočtová metoda   
OBSAH:  Určuje metodu a dává pravidla výpočtu součinitelů přenosu tepla 
prostupem a infiltrací za ustáleného stavu pro celou budovu i její části. 
Použitelné jek pro výpočet tepelných ztrát (vnitřní teplota je vyšší než 
venkovní) tak pro výpočet tepelných zisků (vnitřní teplota je nižší než 
venkovní). 
-Tepelné chování oken, dveří a okenic – výpočet prostupnosti  - Část 1- 
Všeobecné  
OBSAH: Specifikuje metody pro výpočet tepelné propustnosti oken a dveří se 
skleněnými  a/nebo neprůhlednými výplněmi v rámech s nebo bez okenic. 
Zohledňuje různé typy zasklení, neprůhledných výplní, rámů a kde je to 
použitelné doplňkové tepelné odpory pro uzavřené okenice.   

prEN-ISO 
 
13786 
 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
 
10077–1 

 
 
2005–07-10 
 
 
 
 
 
 
2005–09-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV 

24. Revize standardů zabývajících se výpočtem prostupu tepla v budovách-2 
skupina  
-Stavební materiály a výrobky – Tepelně-vlhkostní vlastnosti – Tabulky 
návrhových vlastností a postup stanovení tabulkových a návrhových hodnot.  
OBSAH: Tento standard specifikuje metody pro stanovení deklarovaných a 
návrhových hodnot pro tepelně homogenní stavební materiály a výrobky a 

prEN-ISO 
 
10456 
 
 
 

 
 
2005–09-24 
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postupy pro převod hodnot z jednoho typu do druhého. Tento postup je 
platný pro výpočtovou venkovní teplotu  od -30 °C do +60 °C a dává 
konverzní součinitele pro teplotu a vlhkost. Tyto součinitele jsou platné pro 
střední teplotu mezi 0 °C a 30 °C. 
Jsou zde též návrhové hodnoty v tabulkové formě pro výpočty přenosu tepla 
a vlhkosti pro tepelně homogenní materiály a výrobky běžné používané ve 
stavebnictví. 
- Sdílení tepla zeminou – výpočtové metody  
OBSAH:  Metoda výpočtu součinitelů prostupu tepla  a  tepelných toků 
stavebními prvky ve styku se zeminou, včetně podlah nepodsklepených 
budov na terénu, dutinových podlah a suterénů. Určena pro stavební prvky 
nebo jejich části pod horizontální rovinou pod tepelnou obálkou budovy.  
Zahrnuje výpočet ustáleného stavu sdílení tepla (průměrný roční tepelný 
tok) a část způsobenou sezónními periodickými výkyvy teploty (sezónní 
odchylky tepelného toku od ročního průměru)   
- Tepelné mosty – Tepelné toky a povrchové teploty – podrobný výpočet 
OBSAH: Specifikuje parametry pro 3-D a 2-D geometrický model tepelného 
mostu pro numerické výpočty tepelných toků a povrchových teplot. 
Parametry obsahují geometrické hranice a dělení modelu, okrajové 
podmínky a použité tepelné vlastnosti a vazby, 
- Tepelné mosty – Lineární tepelná vodivost. Zjednodušená metoda a 
výchozí hodnoty  
OBSAH: Zabývá se zjednodušenou metodou určující tepelné toky lineárními 
tepelnými mosty, které jsou na styku stavebních prvků. Specifikuje 
požadavky vztažené ke katalogu tepelných mostů a metodu ručního výpočtu. 
Poskytuje implicitní hodnoty součinitele lineární tepelné vodivosti.  
-Tepelný odpor a tepelná vodivost – výpočtová metoda  
OBSAH: Metoda výpočtu tepelného odporu a tepelné vodivosti stavebních 
konstrukcí a prvků, vyjma dveří, oken a ostatních otvorových výplní, prvků, 
kterými dochází ke sdílení tepla se zemí a prvků, které jsou navrženy 
k přívodu nebo odvodu vzduchu.  

 
 
 
 
 
 
 
13370 
 
 
 
 
 
 
 
10211 
 
 
 
 
14683 
 
 
 
 
 
 
6946 

25. Větrání nebytových budov – Požadavky na větrací a klimatizační zařízení 
(revise EN 13779:2003) 
OBSAH:  Stanovuje požadavky na větrací zařízení.  Určena k návrhu 
větracích a klimatizačních zařízení v nebytových prostorách pro lidské 
uživatele, vyjma průmyslových procesů (Obytné budovy jsou řešeny v prEN 
14788.). 

prEN13779 2005-09-28 
 

26. Návrh zabudovaných vodních plošných otopných a chladicích systémů: 
Část 1: Určení návrhového  otopného a chladicího výkonu  
Část 2: Návrh, dimenzování a instalace  
Část 3: Optimalizace využití obnovitelných zdrojů energie 
OBSAH: Zaměřuje se na plošné vodní otopné a chladicí systémy v obytných, 
komerčních a průmyslových budovách, pro stěnové, podlahové nebo stropní 
systémy bez jakýchkoli otvorů. Ve třech částech: 
Část 1: Určení návrhového topného a chladicího výkonu  
Část 2: Návrh, dimenzování a instalace  
Část 3: Optimalizace využití obnovitelných zdrojů energie  

prEN15377 
 
15377-1 
 
15377-2 
15377-3 
 

 
 
2006–03-06 
 
 
2006–03-06 
2006–03-06 

27. Výpočet teploty v místnostech bez strojního chlazení  - požadavky  
OBSAH: Specifikuje předpoklady, okrajové podmínky, rovnice a ověření 
výpočtové metody vnitřních teplot (vzduchu a operativních) za neustáleného 
stavu v hodinovém kroku, během teplého období pro jednu místnost bez 
chladicího/vytápěcího vybavení. Tato norma nezavádí žádné specifické 
numerické postupy. Jsou zahrnuty ověřovací testy. 

EN13791  

28. Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním 
období bez strojního  chlazení – zjednodušená metoda.  
OBSAH: Specifikuje požadovaná vstupní data pro zjednodušené metody 
výpočtu maximálních, průměrných a minimálních hodnot denních 
operativních teplot v místnosti v letním období, za účelem zjištění vlastností 

EN13792 Vyšlo 
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místnosti a umožnění tak předejít přehřívání v létě ve stadiu návrhu, nebo 
zjistit, zda instalace chladicího zařízení je nezbytná.  Stanovuje kriteria 
výpočtové metody tak, aby odpovídala normě. 

29. Datové požadavky pro standardní ekonomické metody hodnocení související 
s energetickými systémy budov, včetně obnovitelných zdrojů energie.  
OBSAH: Poskytuje údaje a výpočtové metody pro ekonomické otázky 
vytápěcích systémů a jiných systémů, které se podílejí na energetické 
potřebě a spotřebě budovy.  

prEN15459 2006–06-26 

30. Směrnice pro inspekci systémů větrání  
OBSAH: Stanovuje metodiku inspekce mechanických i přirozených systémů 
větrání vzhledem ke spotřebě energie. Platné pro všechny budovy. Účelem 
je hodnotit fungování a dopad na spotřebu energie. Zahrnuje doporuční 
možných systémových vylepšení.    

prEN15239 2005–09-28 
 

31. Hodnocení vnitřního prostředí z hlediska teploty, kvality vzduchu, osvětlení 
a hluku. 
OBSAH: Specifikuje parametry dopadu a/nebo kriteria vnitřního prostředí a 
jak stanovit vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh technického 
zařízení budovy a výpočet energetického chování. Dále specifikuje metody 
dlouhodobého hodnocení dosaženého vnitřního prostředí z výpočtů nebo 
měření. Platné hlavně v neprůmyslových budovách, kde jsou kriteria 
vnitřního prostředí dané požadavky uživatelů a kde produkce nebo proces 
nemá zásadní vliv na vnitřní prostředí. 

prEN15251 2005–10-05 
 

 
 
 
 


