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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16798-1:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 156 Větrání budov, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 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 listopadu 2019.

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 normu EN 15251:2007.

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

Nejdůležitější technické změny, které byly provedeny v tomto novém vydání, jsou popsány v úvodu
normy.

Rozdělení normy EN 16798 na jednotlivé části je uvedeno níže.

Tato norma byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky směrnice 2010/31/ES ze dne 19. května
2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění), dále jen „přepracované znění EPBD“.

EN 12251: 2007 byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky směrnice 2002/91/ES ze dne 16.
prosince 2002 o energetické náročnosti budov označované jako „EPBD“.

Pro větší komfort uživatelů a členů pracovních skupin při použití norem CEN/TC 156 byla technickou
komisí CEN/TC 156 „Větrání budov“ připravena níže uvedená tabulka, která se týká vztahu mezi
normami dle „EPBD“ a „přepracovaném znění EPBD“.

EPBD
Číslo EN

Přepracované
znění EPDB
Číslo EN

Název

EN 15251 EN 16798-1

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1:
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh
a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na
kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí,
osvětlení a akustiky (Modul M1-6)

Nedostupné CEN/TR 16798-2

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 2:
Výklad požadavků EN 16798-1 – Vstupní parametry
vnitřního prostředí
pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov
s ohledem
na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí,
osvětlení a akustiky (Modul M1-6)

EN 13779 EN 16798-3
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3:
Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací
a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

Nedostupné CEN/TR 16798-4
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 4:
Výklad požadavků EN 16798-3 – Větrání nebytových
budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační
zařízení (Moduly M5-1, M5-4)



EN 15241 EN 16798-5-1

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část
5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky
větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6,
M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce
a výroba

EN 15241 EN 16798-5-2
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část
5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky
větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8,
M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba

Nedostupné CEN/TR 16798-6

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 6:
Výklad požadavků EN 16798-5-1 a EN 16798-5-2 –
Výpočtové metody
pro energetické požadavky větracích a klimatizačních
systémů (Moduly M5-6, M5-8, M 6-5, M6-8, M7-5,
M7-8)

EN 15242 EN 16798-7
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7:
Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu
v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)



(dokončení)

EPBD
Číslo EN

Přepracované
znění EPDB
Číslo EN

Název

Nedostupné CEN/TR 16798-8
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 8:
Výklad požadavků EN 16798-7 – Výpočtové metody pro
stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně
infiltrace (Moduly M5-5)

EN 15243 EN 16798-9
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9:
Výpočtové metody pro energetické požadavky
chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné
požadavky

Nedostupné CEN/TR 16798-10
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 10:
Výklad požadavků EN 16798-9 – Výpočtové metody pro
energetické požadavky chladicích systémů (Modul
M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

EN 15243 EN 16798-13 Energetická náročnost budov – Část 13: Výpočet
chladicích systémů (Modul M4-8) – Výroba

EN 15243 CEN/TR 16798-14
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 14:
Výklad požadavků EN 16798-13 – Výpočet chladicích
systémů
(Module M4-8) – Výroba

Nedostupné EN 16798-15 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15:
Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace

Nedostupné CEN/TR 16798-16
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 16:
Výklad požadavků EN 16798-15 – Výpočet chladicích
systémů
(Modul M4-7) – Akumulace

EN 15239 a
EN 15240 EN 16798-17

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17:
Směrnice
pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul
M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Nedostupné CEN/TR 16798-18
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 18:
Výklad požadavků EN 16798-17 – Směrnice pro
kontroly větracích a klimatizačních zařízení (Moduly
M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Republiky Severní Makedonie, 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). 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 uživatelé souboru norem ENB (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 upravené 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 (soupis národních údajů).

POZNÁMKA 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 CEN/TR 16798-2 (v přípravě) doprovázející tento
dokument.

První vydání této normy bylo zveřejněno v roce 2007 jako EN 15251. Hlavní změna spočívá
v rozdělení normy na normativní část 1 a technickou zprávu jako část 2. Část 1 obsahuje přílohu B s
tabulkami s výchozími hodnotami a přílohu A s obdobnými prázdnými tabulkami, které mají být
použity pro národní hodnoty. Dalšími technickými změnami jsou zavedení kategorie IV, zahrnutí
faktoru denního světla a rozvrh obsazenosti.

Spotřeba energie budov výrazně závisí na kritériích použitých pro návrh a provoz vnitřního prostředí
(vytápění, chlazení, větrání a osvětlení) a budov (včetně systémů). Vnitřní prostředí ovlivňuje zdraví,
produktivitu a pohodlí osob. Nedávné studie ukázaly, že náklady na špatné vnitřní prostředí pro
zaměstnavatele, majitele budovy a pro společnost jako celek jsou často celkově vyšší než náklady na
energii spotřebovanou ve stejné budově. Bylo také prokázáno, že dobrá kvalita vnitřního prostředí
může celkově zlepšit podmínky k práci, schopnost učení a snížit absenci. Kromě toho budou
nespokojení uživatelé pravděpodobně činit kroky k tomu, aby se cítili pohodlně, což může mít
důsledky na spotřebu energie. Je proto třeba specifikovat kritéria pro vnitřní prostředí pro návrh,
energetické výpočty pro budovy a technická zařízení budov.



Tato norma je revizí normy EN 15251: 2007. Tato norma specifikuje různé typy a kategorie kritérií,
která mohou mít významný vliv na spotřebu energie. Pro tepelné prostředí jsou uvedena kritéria pro
otopnou sezónu (chladná /
zimní) a chladicí sezónu (teplá / letní). Kritéria v EN 15251 však sloužila především pro dimenzování
systémů budov, vytápění, chlazení a větrání. Tyto hodnoty nesmějí být použity přímo pro energetické
výpočty a celoroční hodnocení vnitřního tepelného prostředí. Studie ukázaly, že očekávání obyvatel
v přirozeně větraných budovách se mohou lišit od klimatizovaných budov, které budou zahrnuty do
této normy.

Tato norma specifikuje, jak lze stanovit a použít návrhová kritéria pro dimenzování systémů.
Definuje, jak stanovit a definovat hlavní parametry, které mají být použity jako vstupní údaje pro
výpočet energetické náročnosti budovy a krátkodobé a dlouhodobé hodnocení vnitřního prostředí.
Norma uvádí výchozí kritéria pro návrh a energetické výpočty v informativní příloze B. Podobná
normativní příloha A je uvedena pro upřesnění národních kritérií. Národní příloha A může stanovit
návrhová kritéria, která se mohou od kritérií pro energetické výpočty lišit. Národní příloha může
rovněž stanovit kritéria pro různé typy budov (kanceláře, školy atd.).

Tato norma nevyžaduje použití určených kritérií. Toto závisí na národních předpisech nebo
individuálních specifikací projektu.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na parametry vnitřního prostředí pro tepelné prostředí,
kvalitu vnitřního vzduchu, osvětlení a akustiku a určuje, jak tyto parametry stanovit pro návrh
systémů budov a výpočty energetické náročnosti.

Tato evropská norma zahrnuje návrhová kritéria pro podmínky místního tepelného diskomfortu, tj.
průvan, asymetrii radiační teploty, vertikální rozdíl teploty vzduchu a teplotu povrchu podlahy.

Tato evropská norma je použitelná tam, kde jsou kritéria vnitřního prostředí definována lidskou
činností a kde výroba nebo proces nemá významný dopad na vnitřní prostředí.

Tato evropská norma rovněž stanoví rozvrh obsazenosti pro použití ve standardních energetických
výpočtech, a jaké kategorie kritérií pro vnitřní prostředí lze použít.

Kritéria v této evropské normě mohou být také použita v národních výpočetních metodách. Tato
norma stanoví kritéria pro vnitřní prostředí na základě existujících norem a zpráv uvedených
v normativních odkazech nebo v bibliografii.

Tato evropská norma nestanovuje metody návrhu, ale poskytuje vstupní parametry pro návrh obálky
budovy, vytápění, chlazení, větrání a osvětlení.

V tabulce 1 je uvedeno relativní postavení této evropské normy v rámci norem ENB v souvislosti
s modulární strukturou stanovenou v ČSN EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 V CEN ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, u každého modulu jsou uvedeny
čísla příslušných norem ENB a doplňujících technických zpráv, které jsou zveřejňovány nebo
připravovány.
POZNÁMKA 2 Moduly představují normy ENB, ačkoli jedna norma ENB může zahrnovat více než jeden
modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například zjednodušenou
a podrobnou metodou. Viz také článek 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice této normy (pro případ M5-1, M5-4) v rámci modulární struktury souboru norem
ENB

Zastřešující  Budova
(jako taková) Technické systémy budovy

 Popisy   Popisy  Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
v budově

Fotovoltaika,
větrná
energie

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

2

Společné
termíny
a definice;
značky,
jednotky
a dolní
indexy

 2
Potřeby
energie
budovy

2 Potřeby          

3 Použití  3

(Volné)
Podmínky
vnitřního
prostředí
bez vlivu
systémů

3
Maximální
zátěž
a výkon

         

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

 4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

         



Tabulka 1 (dokončení)

Zastřešující  Budova
(jako taková) Technické systémy budovy

 Popisy   Popisy  Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
v budově

Fotovoltaika,
větrná
energie

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

5
Funkce
a hranice
budovy

 5
Přenos
tepla
prostupem

5 Výdej
a regulace          

6
Obsazenost
budovy
a provozní
podmínky

 6
Přenos
tepla
infiltrací
a větráním

6 Rozvod
a regulace          

7

Agregace
dodávek
energie
a energo-
nositelů

 7
Vnitřní
tepelné
zisky

7 Akumulace
a regulace          

8 Dělení
budovy  8

Solární
tepelné
zisky

8 Výroba          

9
Výpočítaná
energetická
náročnost

 9

Dynamika
budovy
(hmota
pro
akumulaci
tepla)

9
Rozdělení
zátěže
a provozní
podmínky

         

10
Měřená
energetická
náročnost

 
10

Měřená
energetická
náročnost

10
Měřená
energetická
náročnost

         

11 Kontrola  11 Kontrola 11 Kontrola          

12
Způsoby
vyjádření
vnitřního
komfortu

 
  12 BMS          

13
Podmínky
vnějšího
prostředí

 
             

14 Ekonomický
výpočet               

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


