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Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 
 

Ing. Martina Minaříková Ph.D., Ing. Lukáš Peřka,  

Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. 

 

V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských 

norem měnil rozsah spolupráce s technickými komisemi CEN. I nadále to byly hlavně 

technické komise CEN TC 51 „Cement a stavební vápna“, TC 241 „Sádra a výrobky 

ze sádry“, TC 125 „Zdivo“. V menším rozsahu probíhala spolupráce s TC 303 

„Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách“, když evropské normy jí 

zpracované jsou prakticky všechny zavedeny a očekává se v budoucnu jen jejich 

revize.  

 

Podle pracovních plánů byla příprava řady evropských norem ukončena, normy 

vydány a postupně převzaty v češtině jako ČSN EN. Novinkou je převzetí některých 

Technických zpráv CEN (CEN TR) formou českých národních norem ČSN.  

 

U již dříve vydaných evropských norem došlo postupně v souladu s přepisy CEN 

k jejich revizím plánovaným na dobu asi dvou let.   

 

Výzkumný ústav maltovin Praha se i nadále aktivně podílí na činnosti pracovních 

skupin (WG) komisí TC 51 a TC 241 mimo jiné také účastí na jejich plenárních 

zasedáních, které se konaly  v září a říjnu 2006.  

 

I nadále jsou v našich oborech všechny evropské normy vydávány v plném znění 

v češtině jako ČSN EN, případně jako ČSN. Všechny jsou zpracovávány v Centru 

technické normalizace VÚ maltovin za spoluúčasti členů technické normalizační 

komise TNK  39 a TNK 37 i dalších vybraných odborníků.  

 

V roce 2005 byla založena Technická normalizační komise pro Tuhá biopaliva a tuhá 

alternativní paliva, reprezentující činnost evropských CEN/TC 343 Tuhá alternativní 

paliva a CEN/TC 335 Tuhá biopaliva. Členem této národní TNK je i zástupce za 

Výzkumný ústav maltovin Praha. Na základě předložených seznamů vydaných 
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evropských norem na tuhá biopaliva bylo doporučeno pokračovat v českých 

překladech norem. V případě připravovaných norem na tuhá alternativní paliva byly 

vybrány Technickou komisí základní normy z této oblasti určené k českému 

překladu. 

 

K době konání letošního odborného semináře můžeme konstatovat následující stav: 

 

A) V oboru cementu: 

A.1) Evropské normy vydané v závěru roku 2006 a v roce 2007  
ČSN EN 14 647:2006  Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody 
V dubnu letošního roku byla provedena oprava normy ČSN EN 14647 (72 2103) 

Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody z května 2006 vydaná 

CEN. V normě jsou opraveny křivky popisující dobu k dosažení nejmenší pevnosti po 

konverzi při různých teplotách ošetření (obrázek A.1 normy) a křivky popisující vztah 

mezi vodním součinitelem a pevností v tlaku betonu CAC před a po konverzi 

(obrázek A.3) normy). 

ČSN EN 196-10:2006 Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu 
ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu 
ČSN P CEN/TS 12 390-9:2006  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost 
proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování 
Tato technická specifikace byla zpracována pracovní skupinou WG12 a schválena 

technickou komisí CEN/TC 51 Cement a stavební vápno a počátkem roku 2007 byla 

vydána jako předběžná česká technická norma. 

ČSN 73 1380 Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – 
Porušení vnitřní struktury 
Technická zpráva CEN/TC 15177 byla také zpracována pracovní skupinou WG12 

a schválena technickou komisí CEN/TC 51 Cement a stavební vápno a počátkem 

roku 2007 byla vydána jako česká technická norma. 

 

A.2) Evropské normy připravené k vydání 
EN 196-2.2- Metody zkoušení cementu - Část 2.2: Chemický rozbor cementu 
metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 
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Tato norma je připravována ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 74 Cement 

a z toho plynou prodloužené termíny pro paralelní schvalovací řízení. Na úrovni 

CENu návrh normy již prošel technickým připomínkováním s kladným výsledkem. 

Stejný výsledek se očekává i na úrovni ISO. Poté budou zahájena formální hlasování 

(samostatně v CEN a ISO) a lze tedy očekávat vydání této normy v roce 2008.  

CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení 
složek 
Schválený návrh dokumentu, zohledňující připomínky v rámci připomínkovacího 

řízení, byl technickou komisí zpracován a koncem roku 2006 zaslán do CEN k vydání 

jako technická zpráva CEN/TR. Vydání se předpokládá během roku 2007. 

 

A.3) Evropské normy připravované: 
EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 
obecné použití, změna prA2 a změna prA3; 
V návrhu změny prA2 - síranovzdorný cement pro obecné použití - se počítá pro 

výrobu cementů CEM I, CEM III/B i C a CEM IV/A i B s použitím portlandského slínku 

s obsahem C3A do 3 %, do 5 % a do 9 %, stanoveným výpočtem z jeho chemického 

složení. Výhledově se uvažuje o vývoji zkušební metody pro stanovení C3A 

v cementu. Změna prA3 rozšiřuje evropskou normu EN 197-1:2000 na cement pro 

obecné použití a týká se upravených požadavků na popílek jako složky cementu. 

Oba uvedené návrhy změn prA2, prA3 prošly počátkem letošního roku zkráceným 

schvalovacím řízením. Ratifikované vydání obou změn se předpokládá počátkem 

roku 2008 formou začlenění změn přímo do textu normy. Technická komise  

CEN/TC 51 schválila používání normy EN 197-1:2000 a to do doby ratifikovaného 

vydání se zapracováním výše zmíněných změn. 

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)  
Počátkem letošního roku 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.  
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prEN 13 282 Hydraulické silniční pojivo 
Pracovní skupina WG14 zpracovává novou podobu připravované normy 

prEN 13282. Norma bude rozdělena na 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 

V současné době probíhají mezilaboratorní kruhové zkoušky jednotlivých vlastností 

pojiva. Výsledky zkoušek pak budou zapracovány do návrhů jednotlivých částí 

normy. Kruhové zkoušky by měly být dokončeny v březnu 2007. Návrhy částí norem 

pro připomínkování by měly být předloženy k posouzení v říjnu 2007. 

prEN 15 368 Hydraulické stavební pojivo 
Po projednání připomínek vyjádřila CEN/TC 51 podporu návrhu harmonizované 

normy a doporučila po začlenění některých edičních připomínek návrh normy 

k formálnímu hlasování v roce 2007. 

ČSN EN 196-1:2005 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti 
V revidovaném znění normy EN 196-3:2005 je uveden postup stanovení doby tuhnutí 

pouze při uložení zkušebního tělesa pod vodou. V původním znění byla popsána 

i možnost postupu stanovení jen ve vlhkém prostředí. Protože je tento postup vhodný 

pro některé výrobky (pojiva s nízkou pevností a pomalu tuhnoucí) technická komise 

CEN/TC 51 vyzvala pracovní skupinu WG15 o zajištění ediční tiskové úpravy 

povolující postup stanovení ve vlhkém prostředí. 

ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí 
a objemové stálosti 
Technická komise CEN/TC 51 odsouhlasila návrh dodatku k EN 196-3, v němž by 

byla znovu uvedena metoda zkoušení tuhnutí (ve vlhkém prostředí) z verze z roku 

2004 jako dodatek k verzi z roku 2005 tak, aby ji bylo možno využít pro specifikace 

cementů/pojiv s nízkými pevnostmi. Zpracování prvního pracovního návrhu dodatku 

by mělo být k dispozici v říjnu 2007. 

ČSN EN 196-6:1993 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti 
mletí 
V průběhu dokončování návrhu revidovaného znění pro připomínkové řízení byla 

zmíněna problematika používání rtuti při stanovení objemu cementového lůžka. 
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Zástupci Francie byl navržen alternativní způsob stanovení objemu výpočtem 

z naměřených rozměrů cementového lůžka. Na dokončení návrhu revidovaného 

znění normy se pokračuje v roce 2007. 

ČSN EN 196-7:1993 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr 
a úpravu vzorků cementu 
V roce 2007 bude připraven upravený konečný návrh revidovaného znění normy. 

Do normy bude začleněna poznámka s informací, že pokud není uvedeno jinak, určí 

se množství vzorku pro stanovení shodnosti případ od případu, tedy dle potřeby 

a domluvy. Tento upravený návrh revize normy bude odeslán do CEN ke schválení 

ve zkráceném připomínkovacím řízení. 

Stanovení obsahu C3A ve směsných cementech 
Technické komise CEN/TC 51 schválila zahájení kruhové zkoušky podle italské 

normy UNI 10595:1997. Navrhovaný zkušební postup se ale jeví laboratorně jako 

velmi komplikovaný a náročný. Technická komise doporučuje provedení kruhových 

zkoušek k této metodice a na jejím výsledku pak bude moci rozhodnout, zda-li je 

navrhovaný zkušební postup vhodný pro stanovení C3A ve směsných cementech. 

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 
Pracovní skupina WG 15 obdržela návrh na vývoj metody pro stanovení 

hydratačního tepla v rámci řady norem EN 196 metodou izotermní kalorimetrie. 

Technická komise CEN/TC 51 odsouhlasila, že práce bude spadat do předmětu 

činnosti pracovní skupiny WG 12 a že v průběhu roku 2007 bude posouzena nutnost 

revize norem vydaných v roce 2003 (EN 196-8 a 9) a potřeba dodatečné metody. 

 

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;  

ČSN EN 459-2:2002 Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody a ČSN EN 459-

2:2002 Stavební vápno – Část 3: Hodnocení shody. 

U všech tří částí se připravuje jejich revize v pracovní komisi WG11. Základní 

myšlenkou revize je základní rozdělení stavebních vápen na vápna vzdušná a vápna 
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s hydraulickými vlastnostmi. Zatímco požadavky na vápna vzdušná, tak jak jsou 

známa dnes podle normy (vápna bílá (CL) a dolomitická (DL) zůstávají prakticky 

beze změny, do nově definované skupiny vápen s hydraulickými vlastnostmi je vedle 

přirozených hydraulických vápen (NHL) a hydraulických vápen (NL) začleněn nový 

druh vápen – Preformulated Lime (PFL). Základní vlastností vápen PFL je 

předepsaný obsah volného vápna a dále předepsaná pevnost v tlaku po 28 dnech. 

V pracovní skupině WG11 se připravuje první pracovní návrh revidovaného znění 

normy, který by měl být připraven do října 2007. Současně s definováním vlastností 

vápen, tedy revize části 1 normy, se připravuje i revize části 2 – zkušební metody. 

Součástí revize bude i posouzení přetrvávajícího požadavku certifikačních orgánů – 

sektorové skupiny SG2 - týkajícího se změny systému prokazování shody stavebních 

vápen z dosavadního „2“ na požadovaný „2+“.  

 

C) V oboru malt pro zdivo 

C.1) Evropské normy vydané  
ČSN EN 998-2:2003 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění 
Tato norma byla doplněna Technickou zprávou CEN/TR 15225:2005, vydanou jako 

ČSN 72 2410 Pokyny pro řízení výroby závodu návrhových malt pro zdění (systém 

prokazování shody 2+) .  

Na problematiku malt navázalo vydání českého znění evropských norem: 

ČSN EN 13 914 – 1: 2006 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 
omítek – Část 1: Vnější omítky; 
ČSN EN 13 914 – 2: 2006 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 
omítek – Část 2: Vnitřní omítky; 
Obě normy byly již vydány tiskem. Část 2 byla doplněna Technickými zprávami CEN, 

vydanými v ČR jako: 

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových 
polymerových systémů; 
ČSN 73 3714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových  
systémů; 
ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/ 
vápenných omítkových  systémů. 
Tyto tři české národní normy byly vydány tiskem v červnu 2006. 
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C.2) Evropské normy připravované: 
Mrazuvzdornost malt 
V roce 2006 byl zpracován první pracovní návrh Technické specifikace 

prCEN/TS 1015-14 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti 

malty proti zmrazování/rozmrazování.  

Revize řady zkušebních norem EN 1015 Zkušební metody malt pro zdivo 
V průběhu roku 2006 byly některé části doplněny změnami a dodatky, které mají 

charakter oprav textů: Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem); Část 2: Odběr 

základních vzorků malt a příprava zkušebních malt; Část 3: Stanovení konzistence 

čerstvé malty (s použitím střásacího stolku); Část 6: Stanovení objemové hmotnosti 

čerstvé malty; Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé 

malty; Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty; Část 11: 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku.  

Konečné schválené verze oprav zatím nebyly z CEN rozeslány národním 

normalizačním orgánům. 

prEN 998-3  Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky 
s organickými pojivy 
Návrh textu této evropské normy byl vydán v roce 2005 jako výsledek práce 

Technické komise CEN/TC 125. Projednávání pokračovalo a počátkem roku 2006 

byl vydán návrh textu pro připomínkové řízení. Poněvadž se však výrobky podle této 

části normy prakticky vůbec nezkouší podle souboru evropských norem pro zkoušení 

malt EN 1015 a jejich přímé použití na zdivo bez jeho předchozí úpravy je možné jen 

ve výjimečných případech, byl vznesen za Českou republiku návrh (formou obecné 

připomínky) na vyřazení této normy ze souboru EN 998 – Malty pro zdivo a na 

zařazení do programu CEN/TC 125 pod jiným číslem a názvem. Podle informací 

z pracovní skupiny ale tento návrh nebyl přijat. 

 

D) V oboru potěrových materiálů a podlahových potěrů 
V červenci 2006 jsme obdrželi výsledek hlasování návrhu revize platné evropské 

normy EN 13318 Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice. Hlasování 

proběhlo v rámci pravidelného hodnocení účinnosti normy, které je vyhlašováno 

v souladu s předpisy CEN. Verze normy z roku 2000 byla schválena k používání 

v následujících pěti letech. 
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E) V oboru sádry a výrobků ze sádry 

E.1) Evropské normy vydané během roku 2006 a v první polovině roku 

2007 
ČSN EN 14 209 Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
ČSN EN 14 496 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní 
panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 13 950 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – 
Definice, požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 14 246 Sádrové prvky pro zavěšené stropy – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
ČSN EN 13 963 / OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - 
Definice, požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 14 195 / OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové 
systémy – Definice, požadavky a zkušební metody 
 

E.2) Revize stávajících platných norem 
EN 13 454-2/prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové 
směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody 
EN 12 859/prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 
 

E.3) Evropské normy připravované 
prEN 15 319 Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených 
vlákny pro vnitřní omítky 
(probíhá formální hlasování) 

prEN 13 915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým 
jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody 
(probíhá formální hlasování) 

prEN 15 318 Navrhování a provádění systémů ze sádrových tvárnic 
(vyhodnocení dotazníkové akce, před formálním hlasováním) 
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prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů 
ze sádrokartonových desek – Část 1: Obecně 
(vyhodnocení technického připomínkování) 

prEN 15 283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky 
a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží 
(vyhodnocení technického připomínkování) 

prEN 15 283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky 
a zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky 
(vyhodnocení technického připomínkování) 

prEN 14 353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek –  
Definice, požadavky a zkušební metody 
(před technickým připomínkováním) 

prEN 14 566 Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky – 
Definice, požadavky a zkušební metody 
(před technickým připomínkováním) 

 

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) V oboru beton 

F1) 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 
Vysokopecní struska 
V prosinci 2006 byla vydána ČNI česká verze evropské normy EN 15167 Mletá 
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granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malt a injektážních malt, 

která je rozdělena do dvou částí: 
ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, 
malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kriteria shody  
a ČSN EN 15167-2 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití 
do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Hodnocení shody 
 

F2) ČSN EN 206-1 Beton 
Česká betonářská společnost se na základě výzvy svých členů ujala v roce 2004 

koordinace přípravy návrhu změny Z3 uvedené normy. Motivem ke zpracování této 

změny Z3 byla snaha doplnit a podrobněji specifikovat současné platné znění  

ČSN EN 206-1 v určitých částech, kde to pravidla umožňují, dosáhnout těsnějšího 

sepětí textu normy s aktuálním vývojem v oboru technologie betonu a i přípustného 

zohlednění zvyklostí a podmínek betonového stavitelství v České republice. V prvním 

připomínkovacím kole k návrhu textu změny Z3 byly předkladateli zaslány 

připomínky za Svaz výrobců cementu ČR, které byly zpracovány odbornou komisí 

Svazu. O dalším vývoji navrhované změny Z3 normy ČSN EN 206-1 budeme 

informovat.  

 

G) V oboru tuhých alternativních paliv a tuhých biopaliv 

G.1) Tuhá biopaliva 
Všechny technické dokumenty k tuhým biopalivům byly v CEN vydány jako 

Technické specifikace, které byly na národní úrovni vydány jako normy řady 

ČSN 83 82xx. Většina norem byla již vydána překladem. 

 

G.2) Tuhá alternativní paliva 
Všechny technické dokumenty k tuhým alternativním palivům jsou v CEN 

zpracovávány jako Technické specifikace. Následující technické specifikace budou 

po schválení návrhů vydány překladem jako ČSN: 

prCEN/TS 15357 Tuhá alternativní paliva – Názvosloví, definice a vlastnosti 
prCEN/TS 15358 a prCEN/TS 15359 Tuhá alternativní paliva – Systém řízení 
jakosti 
prCEN/TS 15440 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy. 


