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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Z hlediska technického se obsah této normy s předběžnou ČSN P ENV 13670-1 včetně Změny Z1
prakticky neliší.

Došlo ke změně názvu vypuštěním Část 1: Společná ustanovení, vzhledem k tomu, že od
předpokládaných dalších částí CEN ustoupil a některá ustanovení z nich byla vložena do této normy,
např. ustanovení pro samozhutnitelný beton.

Byla doplněna kapitola 3 Definice. V českém překladu termín „jakost“ byl v souladu s ČSN EN ISO
9000:2005 nahrazen termínem „kvalita“. Definice původního termínu „projektová specifikace“ byla
změněna na „specifikace výstavby“. Byly zavedeny a definovány nové termíny „prováděcí
specifikace“ a „prováděcí třída“.

Původní kapitola 11 Kontrola byla začleněna do nové kapitoly 4 Management provádění. Kontroly jsou
rozděleny místo do kontrolních tříd do prováděcích tříd.
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Předmluva

Tento dokument (EN 13670:2009) byl vypracovaný v technické komisi CEN/TC 104 „Beton
a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 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 června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn zodpovědným za uvedení některého nebo všech
patentových práv.

Tato norma nahrazuje ENV 13670-1:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Protože pravidla pro navrhování a pravidla pro provádění spolu úzce souvisejí, vypracovala CEN/TC
104/SC 2 tuto normu ve spolupráci s CEN/TC 250/SC 2 a CEN TC 229.

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, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma platí pro provádění betonových konstrukcí k získání zamýšlené úrovně
spolehlivosti a použitelnosti během jejich doby užívání, jak je uvedeno v EN 1990, Eurokód: Zásady
navrhování konstrukcí, EN 1992, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí a EN 1994, Eurokód 4:
Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, s národně stanovenými parametry (NDPs),
platnými v místě použití.

Tato evropská norma má tři funkce:

přenášet soubor požadavků během návrhu výrobci, tj. být spojovacím článkem mezi návrhem a prováděním,a.
dát soubor normalizovaných technických požadavků na provádění při objednávce betonové konstrukce,b.
sloužit jako podklad pro projektanta pro zajištění toho, že poskytuje zhotoviteli všechny potřebné technickéc.



informace pro provádění konstrukce (viz příloha A).

Aby mohlo být dosaženo těchto cílů, projekt musí vyústit v soubor dokumentů a výkresů, které dají
úplné informace požadované pro provádění stavby podle projektu. Tento soubor dokumentů je v této
evropské normě nazýván „prováděcí specifikace“. Tato norma nechává řadu bodů otevřených, které
mají být stanoveny v prováděcí specifikaci.

V oblastech, kde se musí použít národních předpisů, mají na ně být v prováděcí specifikaci odkazy.

V této evropské normě se uznává, že oblasti a podrobné požadavky pro kompetenci pracovníků
a podrobnosti vztažené na management kvality jsou v kompetenci členského státu.

Jestliže národní člen CEN vydá Národní přílohu k této normě, má se dát schválit jako národní norma
a vydat ji jako předpis člena CEN nebo jako národní předpis, který doplní tuto normu, alternativně
doplňující pravidla mohou být přímo v Národní příloze.

Podrobný přehled systému evropských norem pro betonové konstrukce je znázorněn na obrázku 1. 
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Obrázek 1 — Systém evropských norem jako podklad pro navrhování, provádění a výběr materiálů
pro betonové konstrukce (pouze hlavní moduly)

1 Předmět normy

(1) Tato evropská norma uvádí společná ustanovení pro provádění betonových konstrukcí, platí jak
pro práce na staveništi, tak i pro konstrukce s použitím prefabrikovaných betonových dílců.

(2) Tato norma předpokládá prováděcí specifikaci se stanovením všech speciálních požadavků
týkajících se zvláštní konstrukce.



(3) Tuto normu lze použít pro trvalé i pro dočasné betonové konstrukce.

(4) Mají být zváženy doplňkové nebo rozdílné požadavky a, je-li to požadováno, uvedeny v projektové
specifikaci při použití:

a) lehkého betonu z pórovitého kameniva;

b) jiných materiálů (např. vláken) nebo složek;

c) zvláštních technologií / inovačních návrhů.

(5) Tuto normu nelze použít pro betonové prvky, používané jen jako zařízení nebo pomocné
konstrukce pro provádění.

(6) Tato norma neobsahuje specifikace, výrobu a kriteria shody betonu.

(7) Tato norma neplatí pro výrobu prefabrikovaných betonových dílců, vyráběných podle norem
výrobků.

(8) Tato norma neobsahuje bezpečnostní a zdravotní hlediska provádění nebo bezpečnostní
požadavky třetí strany.

(9) Tato norma neobsahuje smluvní podmínky nebo odpovědnosti pro určené činnosti.

POZNÁMKA V pojetí této normy je, že doplňující požadavky mohou být uvedeny pro jednotlivý projekt
v prováděcí specifikaci, na národní úrovni v Národní příloze nebo na všeobecném základě
v evropských normách pro speciální aplikace, např. pro speciální geotechnické práce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


