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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12831-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 228 Otopné soustavy pro
budovy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 12831:2003.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
EN 12831, Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu, se skládá z následujících částí:
– Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3;
– Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3 [CEN/TR];
– Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2,
M8-3;
– Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3 [CEN/TR].
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod
Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování
energetické náročnosti budov (ENB), který se nazývá Soubor norem ENB.
Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost,
jednoznačnost a transparentnost.
Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních
údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních
výchozích zvolených parametrů v příloze B.
Pro správné používání této normy je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto
zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.
Soubor norem ENB se zabývá výpočtem energetické náročnosti a s tím spojenými aspekty (jako je
dimenzování systémů) pro zajištění služeb uvažovaných v normách ENB.
Náplň činnosti CEN/TC 228 je následující:
– navrhování otopných soustav (vodních, elektrických, atd.);
– montáž otopných soustav;
– uvádění otopných soustav do provozu;
– pokyny pro provoz, údržbu a použití otopných soustav;
– metody pro výpočet návrhové tepelné ztráty a tepelného výkonu;
– metody pro výpočet energetické náročnosti otopných soustav.
Otopné soustavy rovněž zahrnují vliv doprovodných soustav, jako jsou soustavy pro přípravu teplé
vody.
Všechny tyto normy jsou normy systémové, tzn., že se opírají o požadavky kladené na soustavy jako
celek a nezabývají se požadavky na jednotlivé výrobky tvořící danou soustavu.
Kde je to možné, jsou uvedeny odkazy na jiné evropské, mezinárodní nebo výrobkové normy. Použití
výrobků splňujících příslušnou výrobkovou normu však ještě nezaručuje splnění požadavků na
soustavu.
Požadavky jsou většinou vyjádřeny jako funkční, tj. požadavky, které se zabývají funkcí soustavy
a nijak neurčují tvar, materiál, rozměry atp.
Pokyny popisují způsoby jak splnit požadavky, ale mohou být použity i jiné postupy k ověření splnění
funkčních požadavků.
Otopné soustavy se v jednotlivých členských státech liší z důvodu rozdílných klimatických podmínek,
tradic a národních předpisů. V některých případech jsou tak požadavky klasifikovány, aby bylo možné brát zřetel
na národní nebo individuální potřeby.

V případech, kdy jsou normy v rozporu s národními předpisy, platí národní legislativa.
Použito regulačními orgány nebo pro ně: V případě, že je tato norma použita v kontextu požadavků
národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro
takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto parametry (buď informativní výchozí
parametry z přílohy B, nebo parametry přizpůsobené národním/regionálním potřebám, ale v každém
případě vždy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A) mohou být k dispozici jako národní příloha
nebo jako samostatný (např. právní) dokument (přehled národních údajů).
POZNÁMKA Tzn., že v takovém případě:
– regulační orgány určí zvolené parametry;
– individuální uživatel použije normu ke zhodnocení energetické náročnosti budovy, a tudíž použije zvolené parametry
vytvořené regulačními orgány.

Témata, na která se vztahuje tato norma, mohou podléhat legislativě. Veřejné předpisy upravující
shodná témata mohou být nadřazeny nad výchozí hodnoty uvedené v příloze B této normy. Veřejné
předpisy upravující shodná témata mohou mít, za určitých podmínek, přednost před použitím této
normy. Právní požadavky a parametry obecně nejsou zveřejňovány v normách, ale v právních
dokumentech. Aby se zabránilo dvojí publikaci, a tím
obtížné aktualizaci zdvojených dokumentů, může národní příloha odkazovat na právní dokumenty,
kde orgány veřejné moci uvedly národní zvolené parametry. Pro různé použití lze vytvořit různé
národní přílohy nebo přehledy národních údajů.

V případě, kdy nejsou s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice využity výchozí
hodnoty, parametry a odkazy na jiné normy ENB uvedené v příloze B, tak se očekává, že:
– buď národní, nebo regionální orgány vypracují přehledy údajů obsahující volené parametry
a národní nebo regionální hodnoty, a to v souladu se šablonou uvedenou v příloze A. V tom
případě bude národní příloha (např. NA) odkazovat k tomuto textu;
– nebo, jako výchozí volbu, národní normalizační orgán posoudí možnost doplnění nebo začlenění
národní přílohy, která je vypracována v souladu se šablonou uvedenou v příloze A, podle
právních dokumentů, které udávají národní nebo regionální hodnoty a parametry.
Dalšími cílovými skupinami jsou strany, které chtějí podložit své předpoklady pomocí klasifikace
energetické
náročnosti určené budovy.
Více informací poskytuje technická zpráva doprovázející tuto normu (CEN/TR 12831-2).

1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje metody pro výpočet návrhového tepelného výkonu pro jednotlivé
místnosti, funkční části budov a budovy, kde je návrhový tepelný výkon definován jako dodávka tepla
(energie) nutná pro zabezpečení požadované vnitřní výpočtové teploty za venkovních výpočtových
podmínek.
Tabulka 1 uvádí relativní pozici této normy v souboru norem ENB podle modulární struktury
ustanovené
v EN ISO 52000-1.
POZNÁMKA 1 Shodnou tabulku lze nalézt v CEN ISO/TR 52000-2, kde jsou pro každý modul
uvedena čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které jsou vydané nebo
se připravují.
POZNÁMKA 2 Moduly představují normy ENB, přestože jedna norma ENB může pokrývat více než
jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například popis
zjednodušené a podrobné metody. Rovněž viz kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury souboru norem ENB
Zastřešující
Podřízený
Popisy
modul
sub1
1

2

3

4

5

6

7

8
8–1
8–2

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Popisy

Popisy

Vytápění Chlazení

Větrání Zvlhčování

Odvlhčování

Teplá
voda

Osvětlení

M7

M8
15316-1

M9

Obecně

M3
15316-1

M5

Obecně
Potřeby
energie
budovy

Potřeby

M1
Obecně
Společné
termíny
a definice;
značky,
jednotky
a indexy
Použití
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti
Kategorie
a hranice
budovy
Obsazenost
budovy
a provozní
podmínky
Agregace
dodávek
energie
a energonositelů
Dělení budovy

M2

Podmínky
vnitřního
prostředí
bez vlivu
systémů
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

M4

M6

12831-3

Maximální
ztráta
a výkon

12831-1

12831-3

Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

15316-1

15316-1

Přenos tepla
prostupem

Sdílení
a regulace

15316-2

15316-2

Přenos tepla
infiltrací
a větráním

Rozvod
a regulace

15316-3

15316-3

Vnitřní
tepelné
zisky

Akumulace
a regulace

15316-5

15316-5
15316-4-3

Solární
tepelné
zisky

Výroba
15316-4-1

15316-4-1

15316-4-2 15316-4-2

15316-4-2

Spalovací
kotle
Tepelná
čerpadla

15316-3

Automatizace
a regulace
budovy
M10

Produkce elektřiny
M11

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury souboru norem ENB (pokračování)
Zastřešující
Podřízený
Popisy
modul

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Popisy

Popisy

Dynamika
budovy
(akumulace
tepla)
Měřená
energetická
náročnost
Kontrola

Solární
tepelné
a fotovoltaické
soustavy
Místní
kombinovaná
výroba
elektřiny
a tepla
Centrální
zásobování
teplem
a chladem
Přímý
elektrický
ohřev
Větrné
elektrárny
Sálavé
zdroje
vytápění
Rozdělování
výkonu
a provozní
podmínky
Měřená
energetická
náročnost
Kontrola

8–3

8–4

8–5

8–6
8–7
8–8

9

10
11
12

Výpočtová
energetická
náročnost
Měřená
energetická
náročnost
Kontrola
Způsoby
vyjádření
vnitřního
komfortu

BMS

Vytápění Chlazení

Větrání Zvlhčování

Odvlhčování

Teplá
voda

Osvětlení

Automatizace
a regulace
budovy

Produkce elektřiny

15316-4-3

15316-4-3

15316-4-3

15316-4-4

15316-4-4

15316-4-4

15316-4-5 15316-4-5

15316-4-8

15316-4-5

15316-4-8
15316-4-10

15316-4-8

15378-3

15378-3

15378-1

15378-1

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury souboru norem ENB (dokončení)
Zastřešující
Podřízený
Popisy
modul

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Popisy

Popisy

Vytápění Chlazení

Větrání Zvlhčování

Odvlhčování

Podmínky
vnějšího
prostředí
Ekonomický
15459-1
14
výpočet
POZNÁMKA Stínovaná pole se nepoužijí.
13

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Teplá
voda

Osvětlení

Automatizace
a regulace
budovy

Produkce elektřiny

