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Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009 
Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové 

organizace Českého normalizačního institutu (ČNI)  k datu 31. 12. 2008. Součástí 

tohoto rozhodnutí je přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání 

českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který je nově v CEN 

veden jako Národní normalizační orgán (NNO) České republiky. Od uvedeného data 

je v platnosti webová stránka www.unmz.cz/cz/normalizace, kde je uveden i nový 

přístup k ČSN normám v elektronické a tištěné podobě. Činnost Technických 

normalizačních komisí TNK č. 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce, TNK č. 36 

Beton, TNK č. 37 Zdivo - malty zůstává beze změny. Zpracovatelem příslušných 

norem, tříděných podle technických komisí a skupin CEN, je uznán Výzkumný ústav 

maltovin Praha, s.r.o., který současně obdržel statut Centra technické normalizace. 

V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských 

norem měnil rozsah spolupráce s technickými komisemi CEN TC 51 „Cement 

a stavební vápno“, CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“, CEN/TC 125 „Zdivo“. 

V menším rozsahu probíhala spolupráce s CEN/TC 303 „Podlahové potěry a podlahy 

prováděné na stavbách“ a s CEN/TC 104 / WG 15 „Beton a související výrobky“.  

Podle pracovních plánů jednotlivých technických komisí byla dokončena příprava 

několika evropských norem, normy schváleny a postupně zavedeny do systému ČSN 

překladem. Podle plánů jednotlivých komisí se počítá z přípravou dalších technických 

norem (EN), technických zpráv CEN (CEN/TR) a technických specifikací (CEN/TS), 

které budou také zavedeny do systému ČSN jako technické normy nebo technické 

normalizační informace.  

U již dříve vydaných evropských norem dochází postupně v souladu s předpisy CEN 

k jejich pravidelným revizím. 

http://www.unmz.cz/cz/normalizace
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Centrum technické normalizace Výzkumného ústavu maltovin Praha se i nadále 

aktivně podílí na činnosti pracovních skupin (WG) komisí TC 51 a TC 241, které 

připravují návrhy nových evropských norem, a mimo jiné se také účastní na jejich 

plenárních zasedáních, které se konaly v září 2008 (CEN/TC 241) a v březnu 2009 

(CEN/TC 51).  

K době konání letošního odborného semináře můžeme konstatovat následující stav: 

 

A) V oboru cementu a hydraulických pojiv: 

A.1) Evropské normy vydané v období leden 2008 až květen 2009  
EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 

obecné použití, změna A3; 

Změna A3, která byla schválena v roce 2007 technickou komisí CEN/TC 51, rozšiřuje 

evropskou normu EN 197-1:2000 na cement pro obecné použití a týká se 

upravených požadavků na popílek jako složky cementu. Do systému ČSN je změna 

zavedena od února 2008. 

EN 15368 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, 
specifikace a kritéria shody  

Tato evropská norma byla schválena jako neharmonizovaná, nelze tedy na výrobek 

umístit označení shody CE, a do systému ČSN byla zavedena v červenci 2008. 

V současné době technická komise CEN/TC 51 připravuje ke schválení návrh přílohy 

ZA (Ustanovení pro označení CE pro uvedené hydraulické pojivo ve vazbě na 

směrnici EU o stavebních výrobcích). Návrh bude schvalován v rámci UAP.  

EN 196-7 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu 
vzorků cementu 

V roce 2007 byl schválen návrh změny normy. Změna normy se vztahuje především 

edičním opravám a norma je zavedena do systému ČSN od května 2008 

v konsolidovaném znění. 
EN 196-3+A1 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a 
objemové stálosti 

V listopadu 2008 technická komise schválila návrh změny A1 normy, který se týká 

alternativní metody pro zkoušení doby tuhnutí pomalu tuhnoucích cementů a dále 

jsou uplatněny i některé opravy původního textu. Změna je do systému ČSN 

zavedena vydáním konsolidovaného znění normy. 
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CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení 

hlavních složek 

Tato technická zpráva CEN byla schválena v roce 2007 a na národní úrovni je 

zavedena v ČSN P CEN/TR 196-4. Norma nahrazuje ENV 196-4:1993, která se ruší. 

CEN/TR 15697 Cement – Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav 

Tato technická zpráva CEN, která shrnuje aktuální znalost problematiky zkoušení 

síranovzdornosti, je od května 2009 vydána na národní úrovni formou technické 

normalizační informace TNI. 

CEN/TR 15678 Beton – Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, 

podzemních a povrchových vod – Zkušební metody pro nové nebo neověřené 
složky betonu a pro výrobu betonů 

Tato technická zpráva popisuje zkušební metody, podle kterých se po doplnění 

postupů extrakce budou vytvářet výluhy pro určení anorganických a organických 

látek potenciálně uvolňovaných buď ze složek betonů nebo z vyráběných betonů (jež 

jsou v předem ztvrdlém/prefabrikovaném stavu) nebo z betonů v čerstvém vlhkém 

stavu nebo z balené suché betonové směsi.Tato technická zpráva CEN je od května 

2009 vydána na národní úrovni formou technické normalizační informace TNI. 

A.2) Evropské normy připravené k vydání 
EN 196-2.2- Metody zkoušení cementu - Část 2.2: Chemický rozbor cementu 
metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 

Tato norma je připravována ve spolupráci s mezinárodní technickou 

komisí ISO/TC 74 Cement a z toho plynou prodloužené termíny pro paralelní 

schvalovací řízení. Na úrovni ISO je návrh normy v současné době předložen 

k formálnímu hlasování. Po schválení návrhu normy na úrovni ISO bude zahájeno 

formálního hlasování na úrovni CEN a lze tedy očekávat schválení této normy na 

přelomu 2009/2010.  

A.3) Evropské normy připravované: 
EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 
obecné použití 

Technická komise CEN/TC 51 dokončuje přípravu návrhu konsolidovaného znění 

normy. Návrh bude po projednání s konzultantem CEN předložen technické komisi 

k CEN enquiry a formálnímu hlasování. Schválení konsolidovaného znění normy se 

očekává koncem roku 2010. Kromě již schválených změn normy (A1 a A3) bude do 
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konsolidovaného znění zahrnuta též možnost dodatečného označení dodatečných 

vlastností k již platnému označení cementu podle normy, technické a ediční opravy. 

Vzhledem k velmi dlouhému projednávání návrhu změny prA2 (síranovzdorné 

cementy) s konzultantem CEN, technická komise CEN/TC 51 rozhodla, že příloha se 

nebude po schválení vydávat samostatně (jako u změn A1 a A3), ale bude přímo 

začleněna do konsolidovaného revidovaného znění normy. 

EN 197-4 Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních 
cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní 
cement s nízkou počáteční pevností)  

V roce 2007 byla schválena změna prA1, která se týká dvou síranovzdorných 

vysokopecních cementů s nízkými počátečními pevnostmi a to cementů  

CEM III/B…-SR; CEM III/C…-SR S, pro něž je v této změně předepsáno složení 

a normalizované označování. Při splnění uvedených požadavků lze pak k těmto 

cementům připojovat označení CE. Vzhledem k výše zmíněným časovým prodlevám 

vyjádření konzultanta CEN nebyla zatím změna vydána v ratifikovaném znění. 

prEN 13 282 Hydraulické silniční pojivo 

Pracovní skupina WG14 zpracovala v roce 2008 novou podobu připravované normy 

prEN 13282. Návrh normy určený k technickému připomínkování (CEN enquiry) je 

rozdělen do tří části: 

- Část 1: Složení, požadavky a kriteria shody rychle tuhnoucích hydraulických 

silničních pojiv (obsah portlandského slinku > 20 %). 

- Část 2: Složení, požadavky a kriteria shody hydraulických silničních pojiv pro 

obecné použití 

- Část 3: Zkušební metody 

ČSN EN 196-6:1993 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti 
mletí 

Návrh změny normy EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení 

jemnosti mletí, který prošel technickým připomínkováním je technickou komisí 

doporučen k formálnímu hlasování.  

Stanovení obsahu C3A ve směsných cementech 

Technická komise CEN/TC 51 nadále souhlasí s pokračováním kruhových zkoušek 

k této metodice (zkušební postup převzat z italské normy UNI 10595:1997) a na jejím 

výsledku pak bude moci rozhodnout, zda-li je navrhovaný zkušební postup vhodný 

pro stanovení C3A ve směsných cementech. 



 79 

ČSN EN 196-8:2004 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení 

hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda 
ČSN EN 196-9:2004 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení 
hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda 

Technická komise CEN/TC 51 schválila zahájení nových pracovních úkolů 

zahrnujících přípravu návrhů revidovaného znění obou částí normy a následné 

hlasování formou zkráceného schvalovacího řízení. 

prEN 15734 Nadsíranový cement  

Na základě kladného výsledku v CEN enquiry technická normalizační komise 

schválila rozeslání návrhu normy k formálnímu hlasování v roce 2009.  

 

B) V oboru stavebního vápna 
EN 459-1 - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 

Pracovní skupina zpracovala v rozmezí let 2007 – 2008 návrh revidovaného znění 

části 1 normy, který byl koncem roku 2008 rozeslán členům komise k technickému 

připomínkování (CEN enquiry). Návrh normy byl většinou přijat a možné připomínky 

byly zapracovány. Technická komise CEN/TC 51 schválila rozeslání upraveného 

návrhu revidovaného znění části 1 normy k formálnímu hlasování. 

EN 459-2 - Část 2: Zkušební metody 

Ve stejném časovém období (jako u části 1) byl na základě řady mezilaboratorních 

zkoušek a následného statistického vyhodnocování zpracován návrh revidovaného 

znění části 2 normy, který byl koncem roku 2008 rozeslán členům komise 

k technickému připomínkování (CEN enquiry). Návrh normy byl většinou přijat. 

Technická komise CEN/TC 51 schválila k rozeslání upravený návrh revidovaného 

znění části 2 normy k formálnímu hlasování. 

EN 459-3 - Část 3: Hodnocení shody 

Na základě připravených návrhů částí 1 a 2 normy pracovní skupina připravila návrh 

revidovaného znění části 3 normy. Změny zahrnují uplatnění hodnocení shody pro 

nový druh vápna – směsné vápno a dále zahrnují četnost inspekcí certifikačního 

orgánu, která bude nově předepsána vzhledem ke změně systému prokazování 

shody (2 → 2+). Technická komise CEN/TC 51 schválila rozeslání připraveného 

návrhu revidovaného znění části 3 normy k technickému připomínkování 

(CEN enquiry). 
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C) V oboru malt pro zdivo 
EN 15824 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy 

V listopadu 2008 schválila technická normalizační komise CEN/TC 125 „Zdivo“ návrh 

evropské harmonizované normy EN 15824 Specifikace vnějších a vnitřních omítek 

s organickými pojivy. Technické připomínkování (CEN enquiry) tohoto uvedeného 

normalizačního úkolu bylo zahájeno pod označením prEN 998-3. Na základě 

připomínek bylo označení konečného návrhu normy změněno. V současné době se 

čeká na vydání ratifikované verze, která bude následně zavedena do systému ČSN 

překladem. 

Změny platných norem 

Technická komise CEN/TC 125 na základě vnitřních předpisů pro přípravu 

a spravování evropských norem rozhodla o zahájení zpracování návrhů změn norem 

EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky, 

EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění. 

 

D) V oboru potěrových materiálů a podlahových potěrů 
Již v roce 2007 proběhlo posouzení, zda je nutné revidovat platné evropských normy 

pro potěry. Na základě vyjádření členů CEN bylo rozhodnuto o prodloužení 

stávajících znění platných norem na dalších 5 let. Konkrétně se jedná o tyto normy: 

ČSN EN 13813:2002 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 

Vlastnosti a požadavky 

ČSN EN 13892-1:2002 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 1: Odběr 

vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles 

ČSN EN 13892-2:2002 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 2: Stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 

ČSN EN 13892-4:2002 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 4: Stanovení 

odolnosti proti obrusu metodou BCA 

ČSN EN 13892-6:2002 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 6: Stanovení 

tvrdosti povrchu 

ČSN EN 13892-8:2002 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 8: Stanovení 

přídržnosti 
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E) V oboru sádry a výrobků ze sádry 

E.1) Evropské normy vydané v období leden 2008 až květen 2009 
ČSN EN 15283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky 

a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží 

Tato evropská norma, vydaná v srpnu 2008, určuje vlastnosti a požadavky na 

sádrové desky vyztužené rohoží, které jsou použity při stavebních konstrukcích. 

Zahrnuty jsou též desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro 

nanesení sádrových omítek. V roce 2009 technická komise CEN/TC 241 rozhodla 

o zpracování návrhu změny normy prA1 zahrnující ediční opravy textu a za účelem 

zjednodušení značení výrobku a informací o požadavcích se zavádí nové označení 

vlastností pomocí značek a zkratek uvedených v nové kapitole “Značky a zkratky“. 

Změny v Příloze B „Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 

(SBI zkouška)“ zahrnují úpravy obrázků. 

ČSN EN 15283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a 
zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky 

Tato evropská norma, vydaná v srpnu 2008, určuje vlastnosti a požadavky na 

sádrovláknité desky, které jsou použity při stavebních konstrukcích. Zahrnuty jsou též 

desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro nanesení 

sádrových omítek. V roce 2009 technická komise CEN/TC 241 rozhodla 

o zpracování návrhu změny normy prA1 zahrnující ediční opravy textu a za účelem 

zjednodušení značení výrobku a informací o požadavcích se zavádí nové označení 

vlastností pomocí značek a zkratek uvedených v nové kapitole “Značky a zkratky“. 

Změny v Příloze B „Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 

(SBI zkouška)“ zahrnují úpravy obrázků. 

ČSN EN 14566 Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze 
sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody 

Tato evropská norma, vydaná v srpnu 2008, určuje vlastnosti a požadavky na 

mechanické upevňovací prostředky, zahrnující hřebíky, šrouby a spony určené pro 

upevnění sádrokartonových desek a sádrových desek vyztužených vlákny ke 

dřevěným nebo kovovým konstrukcím. V roce 2009 technická komise CEN/TC 241 

rozhodla o zpracování návrhu změny normy prA1 zahrnující ediční opravy textu a za 

účelem zjednodušení značení výrobku a informací o požadavcích se zavádí nové 
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označení vlastností pomocí značek a zkratek uvedených v nové kapitole “Značky 

a zkratky“. 

ČSN EN 14353 Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými 
deskami – Definice, požadavky a zkušební metody 

Tato evropská norma, vydaná v srpnu 2008, určuje vlastnosti a požadavky na kovové 

lišty, kovové lišty v kombinaci s papírovou páskou a kovové profily určené pro 

upevnění systémů ze sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vlákny 

a dalších upravených sádrových desek.  

EN 13915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým 

jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody  

Tato evropská norma, vydaná v dubnu 2008, určuje vlastnosti a požadavky na 

prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 

a pórovitého kartónového jádra, určené pro lehké příčky, obklady a obložení pro 

obecné použití v budovách. 

EN 15318 Navrhování a provádění systémů ze sádrových tvárnic 

Tato evropská norma, vydaná v květnu 2008, určuje pravidla pro navrhování 

a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic podle EN 12859 spojovaných lepidly 

podle EN 12860. 

EN 15319 Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků 
vyztužených vlákny 

Tato evropská norma, vydaná v únoru 2008, stanovuje zásady pro navrhování 

konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny, jak jsou uvedeny v EN 13815. 

E.2) Změny a opravy platných norem 
ČSN EN 13279-1 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: 

Definice a požadavky 

V dubnu 2009 bylo vydáno konsolidované znění normy zahrnující úpravu definice 

sádrového pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky, dále pak nový název pro 

sádrovou maltu pro vyzdívání (původně sádrová malta pro ukládání zdících prvků) 

a úprava definice vícevrstvého omítkového systému. Nově je zařazena definice 

a požadavky pro sádrovou dokončovací maltu. 
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ČSN EN 13 454-2+A1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové 

směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody 

V únoru 2008 bylo vydáno konsolidované znění normy zahrnující opravy textu 

a aktualizace citovaných normativních dokumentů. 

ČSN EN 12 859 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 

V říjnu 2008 bylo vydáno konsolidované znění normy zahrnující začlenění barevného 

rozlišení druhů sádrových tvárnic přímo do normativní části normy. V ratifikovaném 

revidovaném znění normy se ale objevuje několik chyb a nepřesností, na které byl 

vedoucí pracovní skupiny WG 2 upozorněn zástupci České republiky. Na základě 

připomínek bude provedena další oprava normy. 

ČSN EN 14246/ OPRAVA 1 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy – Definice, 
požadavky a zkušební metody 

Oprava 1 normy vydaná formou přílohy k normě zahrnuje ediční opravy textu.  

ČSN 72 2301 Změna Z3 Sádrová pojiva - Klasifikace – Všeobecné technické 
požadavky - Zkušební metody.  

Změna, vydaná v dubnu 2009, zahrnuje zrušení Článku 01, Informační přílohy, 

Informačních údajů a v článku 1.4 se zrušuje Poznámka. 

E.3) Evropské normy připravované 
EN 520/prA1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody 

Technická komise CEN/TC 241 připravuje návrh změny normy prA1, který zahrnuje 

ediční opravy textu a za účelem zjednodušení značení výrobku a informací 

o požadavcích, se zavádí nové označení vlastností pomocí značek a zkratek 

uvedených v nové kapitole “Značky a zkratky“. Změny byly též provedeny v Příloze B 

„Podmínky pro zatřídění sádrokartonových desek podle reakce na oheň bez 

zkoušení“ a příloze C „Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 

(SBI zkouška)“. 

prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze 
sádrokartonových desek – Část 1: Obecně 

Návrh normy, vzhledem k nedodržení termínu na zpracování návrhů, byl z programu 

činnosti CEN/TC 241 Řídícím centrem CEN zrušen. Vzhledem k účelnosti zavedení 

jednotných pravidel pro navrhování a provádění sádrokartonových systémů 

technická komise CEN/TC 241 požádala Řídící centrum CEN o reaktivaci 

příslušného normalizačního úkolu, tj. jedna norma + doprovodné zprávy. 


