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Národní předmluva

Citované normy

EN 206-1:2000 zavedena v ČSN EN 206-1:2001 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti,



výroba a shoda

EN 990 zavedena v ČSN EN 990 (73 1360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže
v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

EN 991 zavedena v ČSN EN 991 (73 1361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních
dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 992 zavedena v ČSN EN 992 (73 1362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu
mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 1352 zavedena v ČSN EN 1352 (73 1365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 1354 zavedena v ČSN EN 1354 (73 1317) Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z
pórovitého kameniva

EN 1355:1996 zavedena v ČSN EN 1355:1998 (73 1366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného
pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 1356 zavedena v ČSN EN 1356 (73 2032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců
z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném
zatížení

EN 1364-1 zavedena v ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část
1: Stěny

EN 1365-1 zavedena v ČSN EN 1365-1 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1:
Stěny

EN 1365-2 zavedena v ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2:
Stropy a střechy

EN 1365-3 zavedena v ČSN EN 1365-3 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3:
Nosníky

EN 1365-4 zavedena v ČSN EN 1365-4 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4:
Sloupy

EN 1521 zavedena v ČSN EN 1521 (73 1318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého
kameniva

EN 1739 zavedena v ČSN EN 1739 (73 1366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců
z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině
dílce

EN 1740 zavedena v ČSN EN 1740 (73 2029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců
z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně
podélném zatížení (svislé dílce)

EN 1741 zavedena v ČSN EN 1741 (73 1368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců
z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém
k rovině dílce



EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových
tepelných hodnot

EN 1793-1 zavedena v ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební
metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou

EN 1793-2 zavedena v ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební
metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1:
Zkušební metoda za okolní teploty
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EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025+A1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných
konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993)

prEN 10080-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 12354-1 zavedena v ČSN EN 12354-1 (73 0512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností
budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

EN 12354-2 zavedena v ČSN EN 12354-2 (73 0512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností
budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní
vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a
vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o
vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s
velkou tlouš»kou o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13055-1 zavedena v ČSN EN 13055-1(72 1505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do
betonu, malty a injektážní malty

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb -
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 13501-2  nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 20354 zavedena v ČSN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních



konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních
konstrukcí

EN ISO 140-6 zavedena v ČSN EN ISO 140-6 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách - Část 6: Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 717-2 zavedena v ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný
odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy
stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních
materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry

ISO 1000 zavedena v ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a
pro užívání některých dalších jednotek

ISO 1000 AMD 1 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném
znění

Směrnice Rady 93/68/EHS z 1993-07-22. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením
vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
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Předmluva

Tento dokument EN 1520:2002 byl vypracován technickou komisí CEN /TC 177, „Prefabrikované
vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2003 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 srpna 2004.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M100 uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice
89/106/EHS.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí této normy.

Předepsány jsou pouze třídy pro „reakci na oheň“ a „požární odolnost“. Všechny ostatní třídy použité
v této evropské normě, např. třídy objemové hmotnosti a pevnostní třídy, jsou třídami technickými.

Přílohy A a B jsou normativní.

Příloha C je informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma se týká prefabrikovaných vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého
kameniva určených k použití v pozemních stavbách:

a)    pro nosné konstrukční prvky:

–      nosné stěnové dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé);

–      dílce opěrných stěn (plné) s přitížením nebo bez přitížení;

–      střešní dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé);

–      stropní dílce (plné, dutinové nebo vícevrstvé);

–      prutové dílce (nosníky nebo pilíře).

b)    pro nenosné prvky:

–      nenosné stěnové dílce (např. pro příčky);

–      dílce pro opláštění (bez připevnění) určené pro obvodové stěny budov;

–      malé krabicové propustky určené k vytvoření kanálů pro ochranu rozvodů;

–      dílce pro protihlukové bariéry.



V závislosti na druhu a určeném použití stavebních prvků, pro které jsou dílce určeny, mohou se dílce
použít - v doplnění k jejich nosné a obalové funkci - pro zajištění požární odolnosti, zvukové izolace a
tepelné izolace, podle odpovídajících ustanovení této evropské normy.

Dílce začleněné do této normy jsou určeny pouze pro účinky převážně statických zatížení, pokud
nejsou v odpovídajících ustanoveních této evropské normy uvedena speciální opatření.

Termín „vyztužený“ se vztahuje k výztuži použité pro nosné i pro konstrukční účely.

Tato evropská norma nepokrývá:

–      pravidla pro použití těchto dílců v konstrukcích;

–      styky (s výjimkou jejich pevnosti);

–      připevnění;

–      povrchové úpravy vnějších dílců, jako jsou obklady.

-- Vynechaný text --


