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Vysvětlivky k textu převzaté normy
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V české verzi tohoto dokumentu jsou pro účely posuzování energetické náročnosti budov některé
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tepla nebo teplo bez ohledu na jeho původ). Případy, kdy se jedná o konkrétnější původ určitého typu



energie dále proti směru toku energie (např. teplo obsa-
žené v okolním prostředí), lze rozlišit podle kontextu nebo např. na základě pojmenování typu „zdroj
primární energie“.

Odlišně od dřívějšího pojetí jsou s ohledem na vzájemnou zaměnitelnost pro „heating load“ i „cooling
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byly při samo-
statném řešení problematiky chlazení často používány ekvivalenty „zátěž“ nebo „zatížení“). Tyto
výkony potřebné pro udržování nastavených parametrů vnitřního prostředí je nutno odlišovat od
„výkonu vytápění“ a „výkonu chlazení“ jako dostupných parametrů konkrétních technických systémů
(heating/cooling power).

V příloze B tohoto dokumentu jsou uvedeny tzv. výchozí zvolené parametry převzaté bez jakýchkoliv
modifikací z textu evropské normy. V České republice se z těchto informativních výchozích
parametrů použijí pouze ty parametry, které nejsou odlišně upraveny v příslušných právních
předpisech nebo ČSN. Odlišně upravené parametry se použijí pouze v rozsahu stanoveném
přílohou A.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.1, 3.1.18, 3.3.11, 3.6.2, 3.6.8, 6.6.6.1, 6.6.8.2, tabulce B.46 a k článkům
E.3.3 a F.3.5.1.2 doplněny národní poznámky.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 52016-1:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování
a spotřeba energie ve vybudovaném prostředí ve spolupráci s CEN/TC 89 Tepelné chování staveb
a stavebních dílců, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

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 byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tento dokument je částí souboru norem týkajících se energetické náročnosti budov (soubor norem
ENB) a byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (Mandát M/480, viz odkaz [EF1] uvedený níže) a podporuje splnění
základních požadavků směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (směrnice o ENB,
[EF2]).

V případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních
právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné
zvolené parametry, zejména pro použití v kontextu směrnic EU zapracovaných do požadavků
národních právních předpisů.

Dalšími cílovými skupinami jsou uživatelé dobrovolného společného certifikačního režimu Evropské
unie pro energetickou náročnost jiných než obytných budov (směrnice o ENB, článek 11.9)
a jakékoliv další regionální (např. panevropské) subjekty směřující ke stimulaci vlastních
předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého portfolia nemovitostí.

Tato mezinárodní norma zrušuje a nahrazuje EN ISO 13790, která byla vypracována na základě
prvního mandátu ke směrnici o ENB (M/343) a vydána v roce 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 15255:2007, EN 15265:2007, EN ISO 13790:2008,
EN ISO 13791:2012 a EN ISO 13792:2012.

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.

Odkazy:

[EF1] Mandát M/480, Mandát udělený CEN, CENELEC a ETSI pro vypracování a přijetí norem pro
metodiku výpočtu integrované energetické náročnosti budov podporující energetickou účinnost budov
v souladu s ustanoveními stanovenými v přepracované směrnici o energetické náročnosti budov
(2010/31/EU) ze dne 14. prosince 2010.



[EF2] Směrnice o ENB Přepracování směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) ze dne 14.
prosince 2010.

[EF3] EN 15265:2007 Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení
dynamickými metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy

[EF4] EN 15255:2007 Tepelné chování budov – Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla
z místnosti – Obecná kritéria a validační postupy

Oznámení o schválení

Text ISO 52016-1:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 52016-1:2017 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování a spotřeba energie ve
vybudovaném prostředí, subkomise SC 2 Výpočtové metody, ve spolupráci s Evropským výborem pro
normalizaci (CEN), technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné chování staveb a stavebních dílců, na
základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Seznam všech částí souboru ISO 52016 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Tento dokument je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky
posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Tento soubor se ve všech částech 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 tohoto dokumentu je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto
zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

Hlavními cílovými skupinami tohoto dokumentu jsou architekti, inženýři a orgány veřejné moci.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků
národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové
účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí
parametry z přílohy B, nebo parametry přizpůsobené podle národních/regionálních potřeb, v každém
případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve
formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národních údajů).

POZNÁMKA 1 V takovém případě:

–    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

–    jednotlivý uživatel použije tento dokument k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené
parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v tomto dokumentu může být předmětem regulace orgány veřejné moci.
Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty
v příloze B. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá
použití nahradit i používání tohoto dokumentu. Požadavky právních předpisů a jimi předepsané
zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách,
ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou aktualizací
zdvojených dokumentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní
zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních
údajů jsou možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených
v příloze B s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

–    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry
a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě je
doporučena národní příloha (např. NA) obsahující odkazy na příslušné přehledy údajů;

–    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění
národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy,
které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádějí.



Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí
klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě ISO/TR 52016-2[1] doprovázející tento dokument.

Část souboru dokumentů o ENB vypracovaných pod odpovědností ISO/TC 163/SC 2 (Tepelné chování
a spotřeba energie ve vybudovaném prostředí, Výpočtové metody) mimo jiné pokrývá:

–    výpočtové postupy pro celkovou spotřebu energie a energetickou náročnost budov;

–    výpočtové postupy pro vnitřní teploty v budovách (např. v případě bez vytápění nebo chlazení
prostoru);

–    indikátory pro částečné požadavky na ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem
konstrukcí budovy;

–    výpočtové metody pokrývající chování a tepelné, tepelně-vlhkostní, solární a vizuální
charakteristiky specifických částí budov a specifických prvků a součástí budov, jako jsou
neprůsvitné prvky obálky budovy, prvky na zemině, okna a fasády.

ISO/TC 163/SC 2 spolupracuje s dalšími technickými komisemi v podrobnostech týkajících se např.
spotřebičů, technických systémů budov a vnitřního prostředí.



Tento dokument představuje ucelenou množinu výpočtových metod, odpovídajících různým úrovním
podrobnosti, pro potřeby energie spojené s vytápěním a chlazením prostoru, pro zvlhčování
(odvlhčování) budovy a/nebo pro vnitřní teploty a (citelné nebo latentní) tepelné výkony, včetně vlivu
technických systémů budov, aspektů regulace a okrajových/hraničních podmínek v případech
relevantních pro výpočty.

Výsledek v podobě návrhových výkonů je rovněž možno použít pro ověření správnosti dimenzování
zařízení při kontrolách.

Jsou uvedeny odkazy na jiné mezinárodní normy nebo na národní dokumenty se vstupními údaji
a podrobnými výpočtovými postupy neobsaženými v tomto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje ISO 13790:2008. Hlavními rozdíly jsou:

–    začlenění do souboru norem ENB, jak je specifikován v zastřešující normě ENB (ISO 52000-1);
to zahrnuje i odstranění těch částí výpočtů, které jsou nebo mají být pokryty jinými normami
(např. obecná pravidla pro zónování (dělení) budovy jsou nyní na úrovni zastřešující normy
(modul M1-8); podmínky užívání jsou nyní předpokládány v samostatné normě (modul M1-6));

–    větší ediční úpravy založené na podrobných technických pravidlech pro normy ENB; včetně
přesunutí všech informativních příloh do samostatné doprovodné technické zprávy
(ISO/TR 52016-2[1]);

–    revize měsíční výpočtové metody a odstranění sezonní metody;

–    nahrazení jednoduché hodinové výpočtové metody přímější a transparentnější metodou bez
potřeby přidání vstupních údajů;

–    začlenění výpočtu návrhového výkonu na vytápění a chlazení včetně latentního tepelného
výkonu, který byl původně vypracován CEN/TC 156 jako prEN 16798-11:2015.

Významné ediční úpravy byly provedeny na základě podrobných technických pravidel pro normy
ENB, včetně přesunutí všech informativních příloh, které nejsou pokryty jinými částmi, do
samostatné doprovodné technické zprávy (ISO/TR 52016-2[1]).

Společně s ISO 52017-1 tento dokument nahrazuje ISO 13791:2012[3] a ISO 13792:2014[4].

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem ENB v kontextu
modulární struktury stanovené v ISO 52000-1.

POZNÁMKA 2 V ISO/TR 52000-2[7] lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla
relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 3 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB může pokrývat více než jeden
modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp.
podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice tohoto dokumentu (v modulech M2-2, M2-3, M2-6, M3-3, M4-3, M6-3, M7-3)
v rámci modulární struktury souboru norem ENB

Zastřešující Budova (jako
taková) Technické systémy budovy



Dílčí
modul Popisy

 

Popisy

 

Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
budov

Fotovoltaika,
vítr, ...

sub1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
1 Obecně  Obecně  Obecně

2

Společné
termíny
a definice;
značky,
jednotky
a dolní
indexy

 
Potřeby
energie
budovy

52016-1 Potřeby       a



Tabulka 1 – Pozice tohoto dokumentu (v modulech M2-2, M2-3, M2-6, M3-3, M4-3, M6-3, M7-3)
v rámci modulární struktury souboru norem ENB (dokončení)

Zastřešující Budova (jako
taková) Technické systémy budovy

Dílčí
modul Popisy

 

Popisy

 

Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
budov

Fotovoltaika,
vítr, ...

sub1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

3 Použití  

Podmínky
vnitřního
prostředí
bez vlivu
systémů

52016-1
Maximální
ztráta
a výkon

52016-1 52016-1 52016-1 52016-1

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

 
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

 Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

5 Kategorie
a hranice budov  Šíření tepla

prostupem

 
Sdílení
a regulace

6
Obsazenost
budovy
a provozní
podmínky

 
Šíření tepla
infiltrací
a větráním

52016-1 Rozvod
a regulace

7

Agregace
energetických
technických
funkcí a energo-
nositelů

 
Vnitřní
tepelné
zisky

 
Akumulace
a regulace

8 Zónování budovy  
Solární
tepelné
zisky

 Výroba
a regulace

9
Výpočtová
energetická
náročnost

 
Dynamika
budovy
(akumulace
tepla)

 Rozdělování
výkonu
a provozní
podmínky

10
Měřená
energetická
náročnost

 
Měřená
energetická
náročnost

 Měřená
energetická
náročnost

11 Kontrola  Kontrola  Kontrola

12
Způsoby
vyjádření
vnitřního
komfortu

  
 

BMS

13
Podmínky
vnějšího
prostředí

 
 

14 Ekonomický
výpočet  

 

POZNÁMKA Stínovaná pole se nepoužijí.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje výpočtové metody pro posuzování:

a)   potřeby (citelné) energie na vytápění a chlazení na základě hodinových a měsíčních výpočtů;

b)   potřeby latentní energie na zvlhčování (odvlhčování) na základě hodinových a měsíčních
výpočtů;

c)   vnitřní teploty na základě hodinových výpočtů;

d)   citelného výkonu na vytápění a chlazení na základě hodinových výpočtů;

e)   vlhkostního a latentního tepelného výkonu pro zvlhčování (odvlhčování) na základě hodinových
výpočtů;

f)    návrhového citelného výkonu na vytápění nebo chlazení a návrhového latentního tepelného
výkonu při použití hodinového výpočtového intervalu;

g)   podmínek přívodního vzduchu k zajištění potřebného zvlhčování a odvlhčování.

Výpočtové metody lze použít pro obytné nebo neobytné budovy nebo jejich části označované jako
„budova“ nebo „posuzovaný objekt“ (předmět posuzování).

Tento dokument také obsahuje specifikace týkající se posuzování tepelných zón v budově nebo
v části budovy. Výpočty se provádějí pro jednotlivé tepelné zóny. Ve výpočtech lze tepelné zóny
považovat za tepelně propojené nebo nikoliv.

Výpočtové metody byly vyvinuty pro výpočet základních energetických výkonů a potřeb energie, bez
interakce se specifickými technickými systémy budovy, a pro výpočet pro systém specifických
energetických výkonů a potřeb energie včetně interakce se specifickými systémy. Hodinové
výpočtové postupy lze také použít jako základ pro výpočty při rozsáhlejších možnostech regulace
systémů.

Tento dokument platí pro budovy ve fázi navrhování, dokončené nové budovy a existující budovy ve
fázi užívání.

POZNÁMKA Tabulka 1 v úvodu znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem
ENB v kontextu modu-
lární struktury stanovené v ISO 52000-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN ISO 13790:2009, ve které byla zavedena EN ISO 13790:2008 (ISO 13790:2008)
překladem, ČSN EN ISO 13791:2012, ve které byla zavedena EN ISO 13791:2012



(ISO 13791:2012) vyhlášením, a ČSN EN ISO 13792:2012, ve které byla zavedena
EN ISO 13792:2012 (ISO 13792:2012) překladem, byly nahrazeny ČSN EN ISO 52016-1:2018
(vyhlášením této normy).


