
Implementace směrnice EPBD
2018: Okna pro zdravější budovy

Současné výzvy v kontextu stavebních předpisů

Budovy představují
přibližně 40% celkové

spotřeby energie v Evropě

Míra renovací budov v
celé Evropě je nízká -
méně než 1,2% ročně

Lidé tráví více než 90%
svého času v uzavřených

prostorách

Přibližně 80 milionů
Evropanů žije ve

vlhkých nebo
nezdravých budovách

Solární zisky tvořené okny
nejsou dostatečně

zohledněny v národních
požadavcích na renovace

budov.

Národní legislativy
nezapočítávají dostatečně

vliv denního světla a
vnitřního prostředí na oblast

energetické účinnosti

Okna, kromě izolačních
vlastností, přispívají k výsledné
energetické bilanci i solárními

zisky

Velká okna snižují spotřebu
energie na vytápění díky

solárním ziskům

Dostatek denního
přirozeného světla eliminuje
potřebu umělého osvětlení

Dobré větrání přes noc
snižuje vnitřní teploty objektu

Výhody oken

Sluneční clony a
protisluneční skla mohou

chránit vnitřní prostory před
přehříváním

Pro dosažení optimálních
výsledků je nezbytná

inteligentní automatizace
řízení

Přirozená ventilace zajišťuje
dobrou kvalitu vnitřního

prostředí

Solární zisk Tepelné ztráty Energetická
bilance



Revize směrnice EPBD může zlepšit životy miliónů
lidí tím, že správně pochopíme přínos kvalitních

oken

Podpora rekonstrukcí budov v rámci celé
Evropy stimulované jinými, než
energetickými pobídkami (například zdraví,
pohodlí, modernizace designu)

Rozpoznání pozitivního přínosu denního
světla a vnitřního prostředí pro zajištění
kvalitního života a pracovního prostředí pro
všechny Evropany

Posouzení energetické účinnosti oken na
základě energetické bilance

2

3

1

Okna obecně přispívají k celkové energetické účinnosti budov a
současně i k celkovému komfortu a pohodě lidí, kteří v nich žijí a pracují.
 
Eurowindoor podporuje směrnici EPBD a její implementaci, protože
posílí Evropské cíle na poli energetiky a klimatu.
 
EuroWindoor považuje implementaci směrnice EPBD jako příležitost k
lepšímu využití klíčové role oken ve vztahu k dennímu světlu, vnitřnímu
prostředí, a ve vztahu k energetické účinnosti.

Chcete-li se dozvědět více o EuroWindoor a přečíst si více o našich stanoviscích, prosím,
navštivte naše webové stránky: www.eurowindoor.eu
Sledujte nás na Twitteru: #EuroWindoor_EU

Sledujte nás na LinkedIn: eurowindoor-aisbl


