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Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 
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“.  

Podle pracovních plánů jednotlivých technických komisí byla dokončena příprava 

několika evropských norem, normy schváleny a postupně převzaty v češtině jako 

ČSN EN. Podle plánů jednotlivých komisí se počítá z přípravou dalších technických 

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

budou také převzaty formou českých národních norem ČSN.  

U již dříve vydaných evropských norem došlo postupně v souladu s předpisy 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, které připravují návrhy nových evropských 

norem, a mimo jiné se také účastní na jejich plenárních zasedáních, které se konaly 

v září a říjnu 2007.  

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 Praha 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 

evropských norem na tuhá biopaliva bylo doporučeno pokračovat v českých 

překladech norem. V případě technických dokumentů na tuhá alternativní paliva byly 

vybrány Technickou komisí základní normy z této oblasti určené k českému 

překladu. 
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K době konání letošního odborného semináře můžeme konstatovat následující stav: 

 

A) V oboru cementu a hydraulických pojiv: 

A.1) Evropské normy vydané v roce 2007 a v roce 2008  
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.  

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. 

ČSN EN 196-7:1993 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr 
a úpravu vzorků cementu 
V roce 2007 byl schválen návrh revidovaného znění normy. Při této revizi nebyly ve 

znění normy EN 196-7:1989 provedeny technické změny. Revize se týká především 

edičních změn. 

EN 15 368 Hydraulické stavební pojivo 
Tato evropská norma byla schválena v prosinci 2007. Norma se vztahuje na 

hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví a používá se 

pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější omítání a pro výrobu jiných 

nenosných stavebních výrobků. Norma není harmonizována. 

 

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 CEN i ISO návrh normy již prošel technickým 

připomínkováním s kladným výsledkem. V letošním roce se očekává zahájení 

formálního hlasování (samostatně v CEN a ISO) a lze tedy očekávat schválení této 

normy koncem roku 2008.  



 133

A.3) Evropské normy připravované: 
EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 
obecné použití, změna prA2; 
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. Návrh změny prA2 prošel 

v roce 2007 zkráceným schvalovacím řízením. Ratifikované vydání změny se 

předpokládá v roce 2008. Technická komise CEN/TC 51 rozhodla o zapracování 

všech schválených změn do původního znění normy a vydání konsolidovaného 

znění normy. To se očekává nejdříve v roce 2009. 

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.  

prEN 13 282 Hydraulické silniční pojivo 
Pracovní skupina WG14 zpracovala v roce 2007 novou podobu připravované normy 

prEN 13282. Norma bude rozdělena 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 

Na základě předložených dokumentů technická normalizační komise CEN/TC 51 

souhlasí s rozesláním návrhů všech tří částí do CEN k technickému připomínkování 

v roce 2008. 

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 
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cementů/pojiv s nízkými pevnostmi. Zkrácené schvalovací řízení k uvedenému 

dodatku bude zahájeno koncem května a schválení lze tedy očekávat do konce roku 

2008. 

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. 

Zástupci Francie byl navržen alternativní způsob stanovení objemu výpočtem 

z naměřených rozměrů cementového lůžka. Podle názoru technické normalizační 

komise není nutné v normě uvádět označení jako referenční a alternativní zkušební 

postup. V návrhu revidovaného znění normy budou tedy uvedeny oba postupy pro 

stanovení objemu cementového lůžka. Technické připomínkování návrhu je 

plánováno v letošním roce. 

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 
Technická komise CEN/TC 51 provedení posouzení nutnosti revize norem vydaných 

v roce 2003 (EN 196-8 a 9). Na základě výsledku CEN/TC 51 rozhodne, zda normy 

budou platné pro další období beze změny nebo bude zahájena jejich revize. 

prEN 15734 Nadsíranový cement  
Technická normalizační komise schválila rozeslání návrhu normy do technického 

připomínkování v roce 2008. Předpokládaný termín přijetí je druhá polovina roku 

2009. 
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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; 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, která byla vyvolána požadavkem na 

zařazení nového druhu vápna. Pro lepší přehlednost je norma zřetelně rozdělena na 

vápno vzdušné (kapitola 2) a vápno s hydraulickými vlastnostmi (kapitola 3). Na 

základě složení a vlastností jednotlivých výrobků se každá kapitola se dále dělí na 

podkapitoly ( u vzdušných vápen na vápno bílé a vápno dolomitické, u vápen 

s hydraulickými vlastnostmi na  přirozené hydraulické vápno, na směsné vápno FL 

a na hydraulické vápno). Každá podkapitola zahrnuje odpovídající definice, 

specifikace a kriteria shody. Po dvouleté přípravě pracovní skupina WG 11 koncem 

února letošního roku dokončila pracovní návrh nového znění části 1 normy, který 

bude technickou komisí CEN/TC 51 v druhé polovině letošního roku rozeslán 

k technickému připomínkování. Následně bude revidována část 2 (zkušební metody). 

Oproti stávajícímu znění nebudou v návrhu normy uváděny pouze odkazy na jiné 

zkušební normy, ale všechny metody budou v normě popsány. Část 3 normy bude 

revidována později. Konečné schválení všech tří částí normy se plánuje na konec 

roku 2010. 

 

C) V oboru malt pro zdivo 

C.1) Evropské normy vydané  
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.  

Tyto změny byly vydány v lednu 2008 překladem zpracovaným Českým 

normalizačním institutem. 
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C.2) Evropské normy připravované: 
Mrazuvzdornost malt 
Již 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. Do současné doby ale nebyl návrh normy 

rozeslán členským zemím k technickému připomínkování. 

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. Na základě získaných připomínek 

pracovní skupina WG 2, odpovědná za přípravu návrhu normy, zpracovala upravené 

znění, které by mělo být rozesláno v roce 2008 k formálnímu hlasování. 

 

D) V oboru potěrových materiálů a podlahových potěrů 
V roce 2007 proběhlo hlasování týkající se revize některých evropských norem pro 

potěry. Výsledkem hlasování bylo prodloužení stávajících 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 během roku 2007 a v první polovině roku 

2008 
ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny – Definice, požadavky 
a zkušební metody 
EN 15319 Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků 
vyztužených vlákny  
EN 15318 Navrhování a provádění systémů ze sádrových tvárnic 
EN 13915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým 
jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody  
Oprava normy EN 14246 /AC:2007 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy 
Oprava spočívala v edičních úpravách, které byly v české verzi doplněny národními 

poznámkami, které se tímto ruší. 

EN 15283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební 
metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží 
EN 15283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební 
metody – Část 2: Sádrovláknité desky 
EN 14566 Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze 
sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody 
EN 14353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek - 
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 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze 
sádrokartonových desek – Část 1: Obecně 
(vyhodnocení technického připomínkování) 

 

Dále jsou technickou komisí CEN/TC 241 připravovány návrhy prováděcích norem 

pro systémy z různých sádrových výrobků. Tyto návrhy jsou v počáteční fázi přípravy 

a jejich technické připomínkování členy CEN lze očekávat nejdříve v roce 2009. 
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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 
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. Koncem 

roku 2007 bylo předložené znění Změny Z3 schváleno členy technické normalizační 

komise TNK „Betonové konstrukce“. Změna je platná od května 2008. 

 

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

zpracovávány jako Technické specifikace, které byly na národní úrovni vydány jako 

normy řady ČSN 83 83xx. 

CEN/TS 15440 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy. 
(dokument byl převzat překladem) 

Další technické specifikace popisující metody stanovení požadovaných vlastností 

tuhých alternativních paliv byly převzaty vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ k přímému 

použití, tedy v anglickém jazyce. 


