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Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 
 

Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka                                                                            
Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. 

 
Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci v uplynulém období i nadále byly hlavně 
technické komise   CEN TC 51 „Cement a stavební vápna“, TC 241 „Sádra a výrobky ze 
sádry“, TC 303 „Podlahové potěry  a podlahy prováděné na stavbách“, TC 125 „Zdivo“          
a „Cement“ dále ISO/TC  Podle předpokladů pracovních plánů byla příprava řady 
evropských norem ukončena, normy vydány a postupně převzaty v češtině jako ČSN EN. 
U norem vydaných již před několika lety dochází postupně v souladu s přepisy CENu 
k jejich revizím plánovaným na dobu asi dvou let.  Výzkumný ústav maltovin Praha se            
i nadále aktivně podílí na činnosti pracovních skupin komisí TC 51 a TC 241 mimo jiné 
také účastí na jejich plenárních zasedáních, které se budou konat  v říjnu 2005. Mají 
vyhodnotit současný stav prací, upravit časové plány a vybrat evropské normy u nichž již 
nastává plánovaný čas pro revize. 
 
Lze konstatovat, že v našem oboru jsou i nadále všechny  evropské normy vydávány 
v plném znění v češtině jako ČSN EN. Všechny jsou zpracovávány v normalizační sekci 
VÚ maltovin za spoluúčasti členů technické normalizační komise TNK  39 a TNK 37                           
i dalších vybraných odborníků.  
 
K době konání tohoto odborného semináře můžeme konstatovat následující stav: 
 
A) V oboru cementu: 
 
A.1) Evropské normy vydané v závěru roku 2004 a v roce 2005  
 
ČSN EN 197-1:2004  Změna A1 (týkající se cementů s nízkým hydratačním teplem) 
 
ČSN EN 197-4:2004 Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody 
vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností 
 
ČSN EN 14216:2004 Cement – Složení, specifikace a kritéria shody cementů s velmi 
nízkým hydratačním teplem 
 
ČSN  EN 413-1:2004 Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody                                     

 
A.2) Evropské normy vydané nebo těsně před vydáním 
 
ČSN EN 413-2:2005 Cement pro zdění – Část 2: Zkušební metody.                                    
U této revidované normy, schválené CEN v dubnu 2005 probíhá druhé připomínkové 
řízení českého znění a konečný český text má být předán ČNI do konce listopadu. Vydání 
tiskem lze očekávat na počátku roku 2006. 
 
ČSN EN 196-1:2005   Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti 
ČSN EN 196-2:2005   Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor                    
Do této normy je po revizi zapracován obsah dřívější části 21. 
ČSN EN 196-3:2005   Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí                  
a objemové stálosti 
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ČSN EN 196-5:2005   Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkouška pucolanity 
pucolánových cementů 

 
U uvedených čtyř norem proběhla v srpnu autorská korektura a tiskem by měly být vydány 
v době co nejkratší. 
 
ČSN EN 14647 Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody 
Tato evropská norma byla již CEN schválena a bylo rozhodnuto zpracovat její české znění 
především z důvodů informativních proto, že kromě vlastního normativního textu obsahuje 
rozsáhlou část, týkající se pokynů k používání ve stavebnictví. V některých zemích, např. 
ve Francii, je používání hlinitanového cementu do betonu povoleno a tak se případné 
české stavební firmy mohou s tímto druhem cementu setkat. České znění má být podle 
plánu normalizace předáno ČNI v únoru 2006. 
 
A.3) Evropské normy připravované: 
 
prEN 196-10  Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě 
rozpustného šestimocného chrómu v cementu 
U této nové zkušební normy proběhlo do června 2005 připomínkové řízení CEN, 
připravuje se nový upravený text pro jednání CEN/TC 51 v říjnu, pak by mělo proběhnout 
formální hlasování CEN.  Vydání konečného textu lze ze strany CEN očekávat počátkem 
roku 2006 a s nějakým časovým odstupem pak vydání v češtině. 
Nicméně je známo, že se souhlasem evropské komise slouží v některých zemích CEN ke 
stanovení rozpustného Cr 6+ již návrh znění této normy. 
 
 
ČSN EN 196-6:1993   Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí 
ČSN EN 196-7:1993   Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a 
úpravu vzorků cementu 
V plánu práce CEN byla revize znění těchto norem posunuta do roku 2007 nicméně 
pracovní skupina CEN/TC51/WG15 bude již návrhy na změny projednávat v září 2005. 
 
PrEN 196-2.2- Metody zkoušení cementu - Část 2.2: Chemický rozbor cementu 
metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie                                                        
Počátkem září 2005 byly na zasedání pracovní skupiny WG 15 posouzeny výsledky 
kruhové zkoušky japonských cementů a upraveno znění návrhu normy. Nový text má být 
projednán počátkem října komisí TC 51, která by jej měla doporučit k formálnímu 
hlasování. 
 
prEN 13282 Hydraulické silniční pojivo 
prEN xxxxx Hydraulické stavební pojivo 
S oficiálním vydáním těchto evropských harmonizovaných norem a jejich následným 
vydáním jako ČSN EN lze počítat pravděpodobně až v roce 2007. 
 
ČSN P ENV 196-4:1995 Kvantitativní stanovení hlavních složek      
Jak bylo již před lety TC 51 rozhodnuto tato předběžná evropská norma nebude 
převáděna na řádnou zkušební normu EN. Její technický obsah má být vydán jako 
Technická zpráva CEN a má být možným návodem pro výrobce, který má zvolit vhodnou 
metodu zkoušení obsahu složek cementu. Vydání této technické zprávy se stále oddaluje 
a tak snad již v roce 2006 vyjde.                  
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B) V oboru stavebního vápna 
 
Stále platí ČSN EN 459-1:2002  Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria 
shody s  národní Změna Z1, týkající se Způsobu a doby skladování a obě 
ČSN EN 459-2:2002 Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody a ČSN EN 459-2:2002 
Stavební vápno – Část 3: Hodnocení shody    
 Všechny tři evropské normy pro stavební vápna nahradily ve všech evropských státech, 
členech CEN, plně od 1.7.2003 dosavadní národní normy pro vápna. Pro rok 2006 se 
připravuje pravidelná časová revize jejich znění a příslušná pracovní skupina vyzvala ke 
shromažďování případných připomínek. Zatím se diskutuje o změně  
 
Informovali jsme o tom již ve svém Zpravodaji VI/2004, ve kterém jsme požádali                     
o případné připomínky k výše uvedeným třem normám. K lednu 2005 jsme však žádné 
neobdrželi. V prosinci 2004 jsme sdělili sekretariátu zájem ČR o práce v pracovní komisi 
CEN/TC 51/WG 11 s tím, že předpokládáme spolupráci především písemnou formou. 
 
Zatím probíhají diskuse s certifikačními orgány – sektorovou skupinou SG2 týkající se 
jejich požadavku na změnu systému prokazování shody stavebních vápen z dosavadního 
„2“ na požadovaný „2+“. Pracovní skupina WG 11 není této změn nakloněna s poukazem 
na potíže, které by to v Evropě přineslo malým výrobcům stavebního vápna. 
 
C) V oboru malt pro zdivo 
 
C.1) Evropské normy vydané 
 
ČSN EN 998-1:2003 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější 
omítky 
ČSN EN 998-2:2003 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění 
 
Obě tyto evropské normy vstoupily v České republice i členských zemích CEN  v plnou 
platnost od 1. ledna 2005 a došlo kdy  ke zrušení dosavadních českých národních norem 
ČSN 72 2430 částí 1 až 5 i zkušebních norem ČSN 72 2440 až 72 2454. S  evropskými 
normami výrobku souvisí podpůrné evropské normy zkušební řady. 
 
ČSN EN 1015 Zkušební metody malt pro zdivo 
ČSN EN 1015-1:1999 Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) 
ČSN EN 1015-2:1999 Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních 
malt 
ČSN EN 1015-3:2000 Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím 
střásacího stolku). K této normě byla z CEN a následně z ČSNI vydána Změna A1:2004, 
týkající se změny hmotnosti (M) pohyblivých částí stolku z původních  (3,25 ± 0,10) kg na 
4,2 ≤ M ≤ 4,5 kg. 
ČSN EN 1015-4:1999 Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím 
přístroje pro stanovení hodnoty penetrace) 
ČSN EN 1015-6:1999 Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 
ČSN EN 1015-7:1999 Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě 
ČSN EN 1015-9: 2000 Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu 
čerstvé malty 
ČSN EN 1015-10:2000 Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty 
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ČSN EN 1015-11:2000 Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu  
a v tlaku 
ČSN EN 1015-12:2000 Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní           
a vnější omítky k podkladu 
ČSN EN 1015-17:2001 Část 17: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé 
maltě                                                                                                                                     
K této normě byla v květnu 2005 vydána Změna A1 týkající se některých číselných                 
a textových úprav (čl. 5.3, 6.8, 7.1 a kapitola 10). 
ČSN EN 1015-18:2003 Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody 
v zatvrdlé maltě.  
ČSN EN 1015-19:1999 Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými 
maltami  pro vnitřní a vnější omítky                                                                                    
K této normě byla v květnu 2005 vydána Změna A1 týkající se některých číselných               
a textových úprav a doplnění vzorce (čl. 4.2, 5.2, 5.9, 6.2 a kapitola 8). 
ČSN EN 1015-21:2003 Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější 
omítky s podkladem 
 
Mrazuvzdornost 

 
Vzhledem k tomu, že zkoušky mrazuvzdornosti malt se do doby, než bude pro takové 
zkoušení norma evropská, mají řídit národními předpisy platí i nadále ČSN 72 2452 
Zkouška mrazuvzdornosti malty se změnou A1:2005, kterou byly upraveny některé vazby 
na nové ČSN EN 1015. Původní záměr provést při této změně rovněž úpravy znění 
technické části normy nebyl realizován, poněvadž nedošlo mezi zúčastněnými 
organizacemi k dohodě o úpravě textu. 
 
prEN 13279-1   Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice 
a požadavky 
 
V srpnu 2005 byl dokončen český překlad evropské normy EN 13279-1 Sádrová pojiva           
a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky, který byl zpracován 
Výzkumným ústavem maltovin  Tato evropská norma bude zavedena do ČSN k přímému 
používání od 1.9.2005 v anglickém znění a od listopadu 2005 bude zavedena překladem, 
který bude obsahovat již Národní přílohu vztahující se ke způsobu   a době skladování.  
 
S ní související ČSN EN 13279-2    Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – 
Část 2: Zkušební metody byla  vyhlášen v anglickém znění  v únoru 2005 a vydána 
v českém znění v červnu 2005. 
 
 
C.2) Evropské normy připravované: 
 
prEN 1015-14:xxxx Část 14: Stanovení trvanlivosti zatvrdlých malt pro zdění                      
( u nichž obsah cementu je větší než 50 % celkové hmotnosti pojiva). 
prEN 1015-20:xxxx Část 20: Stanovení trvanlivosti zatvrdlých malt pro zdění                           
( u nichž obsah cementu je menší než 50 % celkové hmotnosti pojiva). 
 
Návrhy obou těchto evropských norem jsou v jednání již od roku 1999 a termín jejich 
ukončení není v současné době znám. 
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prEN 998-3  Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky 
s organickými pojivy 
Návrh textu této evropské normy byl vydán v květnu 2005 jako výsledek práce Technické 
komise TC 125 s její pracovní skupiny WG 2 v květnu 2005. Bude postupně procházet 
rozsáhlým připomínkovým řízením a její současné znění může doznat řady změn. 
Pracovní zkrácený výtah hlavních údajů tohoto dokumentu jsme již dali ve známost ve 
svém Normalizačním zpravodaji 4/2005. 
 
 
 
D) V oboru potěrových materiálů a podlahových potěrů 
 
V tomto oboru nedošlo v průběhu uplynulého období k výrazným změnám a trvá 
následující stav: 
 
D.1) Evropské normy vydané 
 
ČSN EN 13318:2001 Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice 
ČSN EN 13813:2003  Potěrové materiály a podlahové potěry – Vlastnosti                         
a požadavky 
 
ČSN EN 13892 Zkušební metody potěrových materiálů: 
ČSN EN 13892-1:2003 Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních 
těles 
ČSN EN 13892-2:2003 Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 
ČSN EN 13892-3:2004 Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme 
ČSN EN 13892-4:2003 Část 4:  Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA         
ČSN EN 13892-5:2004 Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková 
vrstva, proti opotřebení valivým zatížením                                                                         
ČSN EN 13892-6:2003 Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu                                                            
ČSN EN 13892-7:2004 Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou 
proti opotřebení valivým zatížením                                                                                     
ČSN EN 13892-8:2003 Část 8: Stanovení přídržnosti 
 
Uvedený soubor evropských norem byl v roce 2005 doplněn o: 
 
ČSN EN 14016-12005  Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály – 
Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý – Část 1: Definice, požadavky 
ČSN EN 14016-12005  Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály – 
Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý – Část 2: Zkušební metody 
 
E)  V oboru sádry a výrobků ze sádry 
 
E.1) Evropské normy vydané 
 
ČSN EN 12859:2003 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 
(provedena revize A1:2003) 
ČSN EN 12860:2001 Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice – Definice, požadavky 
a zkušební metody  (provedena revize A1:2003) 
ČSN EN 520    Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody   
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ČSN EN 13454-1   Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi 
pro podlahové potěry ze síranu vápenatého –  Část 1: Definice a požadavky  
ČSN EN 13454-2 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi 
pro podlahové potěry ze síranu vápenatého –   Část 2: Zkušební metody  
ČSN EN 14195   Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, 
požadavky a zkušební metody  
ČSN EN 14190    Upravené výrobky ze sádrokartonových desek –  Definice, 
požadavky  a zkušební metody  
ČSN EN 13279-1   Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky –  
Část 1: Definice  a požadavky  
(vyhlášena ve Věstníku UNMZ 8/2005, český překlad se připravuje k 11/2005) 
ČSN EN 13279-2    Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky –  
 Část 2: Zkušební metody 
ČSN EN 13963   Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, 
požadavky a zkušební metody  
(český překlad se připravuje k 11/2005) 
EN 13658-1  Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody –  
Část 1: Vnitřní omítání 
(schválena v březnu 2005, zpracovává se český překlad) 
EN 13658-2  Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody –  
Část 2: Vnější omítání 
(schválena v březnu 2005, zpracovává se český překlad) 
EN 14209    Předtvarované sádrokartonové římsy – Definice, požadavky a zkušební 
metody  
(norma byla schválena 08 – 2004, čeká se na vydání ratifikované verze) 
EN 14496    Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely               
a sádrokartonové desky –  Definice, požadavky a zkušební metody  
(norma byla schválena 08 – 2004, čeká se na vydání ratifikované verze) 
 
E.2) Evropské normy připravované 
 
prEN 13815 Vláknité sádrové výrobky – Definice, požadavky a zkušební metody 
(probíhá formální hlasování) 
prEN 13915 Prefabrikované sádrové stěnové panely – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
(probíhá dotazníková akce) 
prEN 13950  Sádrokartonové kompozitní deskové panely – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
(probíhá formální hlasování) 
prEN 14246 Sádrové prvky pro zavěšené stropy – Definice požadavky a zkušební 
metody 
(probíhá formální hlasování) 
prEN 14353  Kovové lišty a profily pro upevnění sádrokartonových desek –  
Definice, požadavky a zkušební metody 
(probíhá dotazníková akce) 
prEN 15303-1   Navrhování a provádění sádrokartonových systémů na rámech – 
Část 1: Všeobecně 
(připravuje se dotazníková akce) 
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prEN 15283-1   Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební 
metody – Část 1: Sádrové desky s krytím rohožemi 
(připravuje se dotazníková akce) 
prEN 283-2   Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební 
metody – Část 2: Sádrovláknité desky 
(připravuje se dotazníková akce) 
prEN 15318   Navrhování a provádění sádrových tvárnic 
(připravuje se dotazníková akce) 
prEN 15319   Obecné postupy navrhování sádrovláknitých maltových prvků 
(připravuje se dotazníková akce) 
 
Jak je zřejmé, je pojetí celkového souboru těchto norem jiné než u oborů výše uvedených. 
V souboru jsou zahrnuty nejen harmonizované a zkušební normy materiálů, ale také  
normy pro sádrové výrobky s určitým stavebním použitím včetně upevňovacích a jiných 
pomocných materiálů. 
 
F) Evropské normy pro navrhování, přípravu a provádění vnějších              
a vnitřních omítek a související Technické zprávy CEN. 
 
V roce 2005 byly schváleny a vydány jako výsledek práce Technické komise CEN/TC 125 
„Zdivo“ dvě evropské normy: 
 
EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek -                  
Část 1: Vnější omítky 
EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek -                 
Část 2: Vnitřní omítky 
 
Text části 2 se mnohokrát odvolává na Technické zprávy CEN: 
 
CEN/TR 15123  Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových  
omítkových systémů 
CEN/TR  15124  Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových 
systémů 
CEN/TR 15125 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových                   
a/nebo vápenných omítkových systémů 
 
Dvě části EN 13914 mají být podle požadavku CEN zavedeny v členských státech v říjnu 
2005. V České republice se tak stane pravděpodobně vyhlášením zavedení v anglickém 
znění ve Věstníku. Současně však probíhají práce na zpracování českého znění obou 
částí normy jako ČSN EN 13914 s výše uvedenými názvy. Obě části, zpracovávané            
VÚ maltovin Praha s.r.o. budou podle plánu úkolů technické normalizace předány ČNI 
v říjnu 2005 a měly by být k dispozici tiskem do koncem roku 2005. 
 
 
Obsah uvedených Technických zpráv CEN je rovněž předmětem českého překladu 
s plánovaným ukončením prací v únoru 2006 a následným vydáním jako ČSN xx xxx 
s vyznačením identičnosti s CEN/TR. 
 
Příprava českých znění obou částí normy probíhá za neobvyklé situace, kdy v České 
republice nebyly nikdy v minulosti vydány technické normy pro navrhování, přípravu             
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a provádění omítek a omítkových systémů. Při provádění překladů z předepsaného 
anglického znění textů bylo nutno tentokráte mnohem více přihlížet i textům v německém 
znění a i tak přetrvávají obtíže při volbě technických českých výrazů v oboru, který je 
mimořádně zatížen zvyklostmi a profesními výrazy  odlišnými v různých částech země. 
Vytváří se vlastně první souhrnný český technický předpis pro tuto činnost, který má však 
závažnost evropské technické normy. 
 
V úvodech obou částí je upozorněno na „kódový charakter“ normy a v textu převažují 
formulace „mělo by se“ nad formulacemi „musí se“.  Vedle formulace základních definicí 
popisuje značná část textu  činnosti, které by měly být prováděny v jednotlivých fázích 
navrhování, přípravy a provádění omítek, uvádí materiály, které by měly být použity 
v návaznosti na jejich příslušné evropské normy výrobku, charakterizuje požadované 
vlastnosti omítaného podkladu, opravy omítky, obnovu omítek na starých a historických 
budovách a v obrazové části uvádí i příklady konečných povrchových úprav omítky.  
 
V určitém smyslu jde o něco jako technickou příručku k omítání, která však má status 
evropské technické normy. Závažné jsou zejména odkazy na používání materiálů                 
a postupů podle různých evropských norem, odkazy na Eurokódy a podobně. Pokud jsou 
tabulkovou formou uváděny číselné údaje, např. pro tloušťku omítky, jde o „doporučení“ 
nebo o formulace, že by něco mělo být tak či onak  provedeno. 
 
Rozsah uvedených dvou části norem je značný a v konečném zpracování zahrnujícím 
obrazovou část bude přesahovat 100 stran. 
 
Zpracovatelé českého znění vyvíjejí mimořádné úsilí především k tomu, aby na základě 
došlých připomínek, mnohdy nejednotných a protichůdných, bylo zvoleno pro obě části 
normy a dále i pro obsah technických zpráv jednotné názvosloví pro hlavní materiály, 
činnosti a podobně.  
 
Není v možnostech zpracovatelů podat výklad o dosahu závažnosti uvedených dokumentů 
pro výrobce materiálů pro omítky a zejména pro organizace, které se prováděním omítek         
a aplikací omítkových systémů profesně zabývají. 
 

G. Příměsi do betonu 
 
Popílek   
(ČSN EN 450-1 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody                    
a ČSN EN 450-2 Popílek do betonu – Část 2: Hodnocení shody) 
Křemičitý úlet   
( ČSN EN  13263-1 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria 
shody a ČSN EN 13263-2 Křemičitý úlet do betonu – Část 2: Hodnocení shody) 
Evropské harmonizované normy pro uvedené materiály byly dokončeny i vydány 
v ratifikovaných zněních. Organizací STAVCERT s.r.o. bylo zpracováno jejich české 
znění. Informace o jejich obsahu byly uvedeny v našich Zpravodajích III/2005 a IV/2005. 
Předpokládá se, že normy budou tiskem vydány v českém znění do konce roku 2005. 
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Vysokopecní struska 
Technická komise CEN/TC 104 "Beton (vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria shody)“ 
vyhlásila v první polovině letošního roku připomínkovací řízení k návrhu evropské normy 
prEN 15167 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití v betonu, maltě                    
a injektážní maltě, která je rozdělena do dvou částí. Část 1 - Definice, specifikace a kriteria 
shody, Část 2: Hodnocení shody. Připomínkovací řízení k oběma částem bylo ukončeno 
v polovině července letošního roku. Oficiální výsledky z připomínkovacího řízení zatím 
nebyly rozeslány. Nutno dodat, že na základě českých připomínek byla již v textu 
navrhovaného znění normy správně uvedena definice pro strusku a také systém 
prokazování shody 1+. Další průběh schvalovaní této evropské normy bude sledován 
Výzkumným ústavem maltovin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


