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Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet 
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Část 2: Výpočtová metoda pro rámy 

ČSN 
EN ISO 10077-2 
OPRAVA 1 
73 0567 

 idt EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07 
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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 10077-2:2012 je českou verzí opravy EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 10077-2:2012 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu 
tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ze září 2012 se opravuje takto: 

V kapitole 6 se v článku 6.3.2.1 zrušuje národní poznámka NP1) 

V kapitole 6 se na konec článku 6.3.3 vkládá odstavec s tímto zněním: 

„Dutiny s jedním rozměrem nepřesahujícím 2 mm nebo dutiny s propojením nepřesahujícím 2 mm se musí považovat 
za samostatné.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Nizar Al-Hajjar, IČ 45688184 

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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