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Předmluva
Tento dokument (EN 15037-3:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové
prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl posouzen a odsouhlasen spojenou
pracovní skupinou CEN/TC 229 – TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvláště aby zajistila
kompatibilitu s Eurokódy.
Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do dubna 2012.
Upozorňuje se na možnost, že na některé z prvků, které uvádí tento dokument, se mohou vztahovat
patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za určení některých nebo všech takových
patentových práv.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EC.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EC uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této
evropské normy.

Evropská norma pro stropní systémy z trámů a vložek sestává z 5 částí:
●

●

●

●

●

EN 15037-1 Precast concrete products – Beams-and-block floor systems – Part 1: Beams
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 1: Trámy)
EN 15037-2 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 2: Concrete blocks
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 2: Betonové stropní vložky)
EN 15037-3 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 3: Clay blocks
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 3: Pálené stropní vložky)
FprEN 15037-4 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 4: Polystyrene blocks
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 4: Polystyrénové stropní vložky)
prEN 15037-5 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 5: Lightweight blocks
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 5: Vylehčovací stropní vložky)

Tento dokument je částí řady výrobkových norem pro betonové prefabrikáty.
Pro společné požadavky jsou uvedeny odkazy na EN 13369, která dále odkazuje na odpovídající
požadavky EN 206-1.
Odkazy na EN 13369 ve výrobkových normách vypracovaných CEN/TC 229 mají přispět k jednotnosti
a brání opakování podobných požadavků.
Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových
prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá evropská předběžná norma ENV 13670-1. Ve všech
zemích se může předběžná norma alternativně doplnit pro národní použití, ale nesmí se na ni nahlížet
jako na evropskou normu.
Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých
případech sestávají z více částí:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EN 1168 Precast concrete products – Hollow core slabs
(Betonové prefabrikáty – Dutinové panely)
EN 12794 Precast concrete products – Foundation piles
(Betonové prefabrikáty – Základové piloty)
EN 12843 Precast concrete products – Masts and poles
(Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy)
EN 13224 Precast concrete products – Ribbed floor elements
(Betonové prefabrikáty – Žebrové stropní prvky)
EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements
(Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky)
EN 13693 Precast concrete products – Special roof elements
(Betonové prefabrikáty – Speciální střešní prvky)
EN 13747 Precast concrete products – Floor plates for floor systems
(Betonové prefabrikáty – Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy)
EN 13978 Precast concrete products – Precast concrete garages
(Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže)
EN 14843 Precast concrete products – Stairs
(Betonové prefabrikáty – Schodiště)
EN 14844 Precast concrete products – Box culverts
(Betonové prefabrikáty – Prostorové prvky pro inženýrské sítě)
EN 14991 Precast concrete products – Foundation elements
(Betonové prefabrikáty – Základové prvky)
EN 14992 Precast concrete products – Wall elements
(Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky)
EN 15037-1 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 1: Beams
(Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 1: Trámy)

●

●

EN 15050 Precast concrete products – Bridge elements
(Betonové prefabrikáty – Mostní prvky)
EN 15258 Precast concrete products – Retaining wall elements
(Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn)

Tato norma v příloze ZA určuje metody označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných
EN Eurokódů (EN 1992-1-1:2004 a EN 1992-1-2:2004). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku
používají pro navrhování z hlediska mechanické únosnosti a/nebo požární odolnosti jiná ustanovení
než EN Eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Úvod
Hodnocení shody se vztahuje na pálené stropní vložky dodávané na trh a pokrývá všechny výrobní
postupy ve výrobním závodě.
Pravidla navrhování jsou popsána v EN 1992-1-1:2004. Další pravidla jsou dodatečně doplněna
v případě potřeby.
1 Předmět normy
Tato evropská norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na pálené
stropní vložky vyrobené z hlíny, které se používají spolu s betonovými trámy splňujícími EN 15037-1
pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek. Použitá sestava může nebo nemusí být doplněna
monolitickým betonem.
Příklady typologie stropních a střešních systémů jsou uvedeny v příloze B v EN 15037-1:2008.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

