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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) z února 2011.

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1990 (73 0002) z března 2004.

Předchozím vydáním ČSN EN 1990 (73 0002) z března 2004 byla nahrazena ČSN 73 0031 z 1988-1-
-08 a ČSN 73 0033 z 1990-05-14.

Předchozím vydáním ČSN EN 1990 (73 0002) z března 2004 byla společně s ČSN EN 1991-1-1
(73 0035) z března 2004, ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) z června 2005, ČSN EN 1991-1-4 (73 0035)
z dubna 2007, ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) z května 2005, ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) z října 2006,
ČSN EN 1991-1-7 (73 0035) z prosince 2007 a ČSN EN 1991-3 (73 0035) z ledna 2008 nahrazena
ČSN 73 0035 z 1986-12-19.

Předchozím vydáním ČSN EN 1990 (73 0002) z března 2004 byla společně s ČSN EN 1991-1-1
(73 0035) z března 2004, ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) z června 2005, ČSN EN 1991-1-4 (73 0035)
z dubna 2007, ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) z května 2005, ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) z října 2006,
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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla do normy zapracovaná změna ČSN EN 1990:2004/Z4 z května 2015, ve
které se změnila národní příloha NA.

Tato norma ČSN EN 1990 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1990:2002, včetně jejích změn a oprav
a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1990 (73 0002) z března 2004
a zapracovanou změnu ČSN EN 1990:2004/A1 z dubna 2007, opravu ČSN EN 1990:2004/Opr.
1 z listopadu 2007, opravu
ČSN EN 1990:2004/Opr. 2 ze srpna 2008, změnu ČSN EN 1990:2004/Z1 z února 2010, opravu
ČSN EN 1990:2004/Opr. 3 z února 2010, změnu ČSN EN 1990:2004/Z2 z března 2010, opravu
ČSN EN 1990:2004/Opr. 4 z ledna 2011, změnu ČSN EN 1990:2004/Z3 z února 2011 a změnu
ČSN EN 1990:2004/Z4 z května 2015.

Upozornění na používání této normy

ČSN EN 1990 ed. 2 zahrnuje
národní předmluvu,●

hlavní text s přílohami A až D, který je překladem evropské normy EN 1990:2002,●

národní přílohu.●

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až D je identickým překladem evropské normy EN 1990:2002.

Národní příloha NA určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy
EN 1990, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky
normativní charakter.

Národně stanovené parametry pro pozemní stavby se určují v následujících článcích přílohy A1:
A1.1(1), A1.2.1(1), A1.2.2 (tabulka A1.1)●

A1.3.1(1) (tabulky A1.2(A) až A1.2(C))●

A1.3.1(5), A1.3.2 (tabulka A1.3)●

A1.4.2(2)●

Národně stanovené parametry pro mosty se určují v následujících článcích přílohy A2:

Obecná ustanovení:
A2.1.1(1) POZNÁMKA 3;●

 A2.2.1(2) POZNÁMKA 1, A2.2.6(1) POZNÁMKA 1;●

A2.3.1(1), A2.3.1(5), A2.3.1(7), A2.3.1(8), A2.3.1 Tabulka A2.4(A) POZNÁMKY 1 a 2, A2.3.1 Tabulka A2.4(B),●

A2.3.1 Tabulka A2.4(C), A2.3.2(1), A2.3.2 Tabulka A2.5 POZNÁMKA;
A2.4.1(1) POZNÁMKA 1 Tabulka A2.6 a POZNÁMKA 2, A2.4.1(2);●

Ustanovení pro mosty pozemních komunikací:
A2.2.2.(1), A2.2.2.(3), A2.2.2.(4), A2.2.2.(6), A2.2.6.(1) POZNÁMKA 2, A2.2.6.(1) POZNÁMKA 3;●



Ustanovení pro lávky pro chodce a cyklisty:
A2.2.3(2), A2.2.3(3), A2.2.3(4);●

A2.4.3.2(1);●

Ustanovení pro železniční mosty:
A2.2.4(1), A2.2.4(4);●

A2.4.4.1(1) POZNÁMKA 3, A2.4.4.2.1(4)P, A2.4.4.2.2 Tabulka A2.7 POZNÁMKA, A2.4.4.2.2(3)P, A2.4.4.2.3(1),●

A2.4.4.2.3(2), A2.4.4.2.3(3), A2.4.4.2.4(2) Tabulka A2.8 POZNÁMKA 3, A2.4.4.2.4(3), A2.4.4.3.2(6).

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh a poskytuje doplňující informace pro
používání ČSN EN 1990 v České republice.

Tato  norma  se  používá  pro  navrhování  pozemních  a  inženýrských  staveb  společně  se
soubory ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999. Tuto evropskou normu EN 1990 včetně národní přílohy lze
použít také jako podklad pro navrhování staveb, které se vymykají z rozsahu platnosti EN 1990 až
EN 1999 (pro stanovení jiných druhů zatížení, pro konstrukce neobvyklého tvaru nebo rozměrů, pro
používání nových materiálů).

Norma ČSN EN 1990 ed. 2 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla
(článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.

Norma EN 1990 stejně jako další normy pro navrhování nemůže technicky pokrývat všechny druhy
staveb. Případy, u kterých mohou být nutné úpravy (zejména numerické) a které se pro příslušný
projekt umožňují v národní příloze, stanovuje projektant.

Problematika navrhování a zatížení konstrukcí je řešena novými evropskými normami EN Eurokódy.
Některá ustanovení, která nejsou v EN Eurokódech řešena, jsou uvedena formou doplňujících
informací v národní příloze této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1:
Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

EN 1991 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1991 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

EN 1992 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1992 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových
konstrukcí

EN 1993 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1993 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových
konstrukcí

EN 1994 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1994 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených
ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1995 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných
konstrukcí

EN 1996 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1996 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných
konstrukcí

EN 1997 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1997 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických
konstrukcí



EN 1998 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1998 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí
odolných proti zemětřesení

EN 1999 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1999 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových
konstrukcí

ISO 3898 zavedena v ČSN ISO 3898 (73 0030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí –
Označování – Základní značky

ISO 2394 zavedena v ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních
předpisů člen-
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Předmluva

Norma EN 1990:2002 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební
konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním



identického textu nebo schválením k přímému užívání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do března 2010.

Tento dokument nahrazuje ENV 1991-1:1994.

CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Vývoj Eurokódů

Komise evropského společenství v roce 1975 rozhodla o akčním programu v oblasti stavebnictví
založeném na článku 95 SmlouvyNP). Cílem tohoto programu bylo odstranění technických překážek
obchodu a harmonizace technických specifikací.

V rámci tohoto akčního programu převzala Komise iniciativu k vytvoření souboru harmonizovaných
technických předpisů pro navrhování stavebních konstrukcí, které by měly zpočátku sloužit jako
alternativa k národním předpisům platným v členských státech a nakonec je nahradit.

Po dobu patnácti let řídila Komise, s pomocí řídicího výboru složeného ze zástupců členských států,
vývoj programu Eurokódů, což vedlo ke zveřejnění první generace evropských norem v 80. letech.

V roce 1989 Komise a členské státy EU a EFTA rozhodly na základě dohody1) mezi Komisí a CEN
předat tvorbu a vydávání Eurokódů prostřednictvím řady mandátů organizaci CEN, tak aby Eurokódy
mohly mít v budoucnu status evropských norem (EN). Eurokódy jsou tímto tedy spojeny
s ustanoveními všech směrnic Rady a/nebo s rozhodnutími Komise týkajícími se evropských norem
(např. směrnice Rady 89/106/EEC pro stavební výrobky – CPD – a směrnice Rady 2004/17/EC
a 2004/18/EC pro veřejné zakázky a služby, a odpovídající směrnice EFTA usilující o vytvoření
vnitřního trhu).

Program Eurokódů tvoří následující normy, které se obvykle sestávají z několika částí:

EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

EN 1999 Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin



Normy Eurokódy uznávají zodpovědnost řídících orgánů v jednotlivých členských státech
a ponechávají jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na národní
úrovni, takže se tyto úrovně v jednotlivých státech nadále odlišují.

Status a rozsah použití Eurokódů

Členské státy EU a EFTA považují Eurokódy za základní dokumenty pro následující účely:
jako prostředek k prokázání shody pozemních a inženýrských staveb se základními požadavky směrnice Rady●

89/106/EEC, zvláště pak se základním požadavkem č. 1 – Mechanická odolnost a stabilita – a se základním
požadavkem č. 2 – Požární bezpečnost,
jako podklad pro specifikaci smluv, jejichž předmětem jsou stavby a příslušné technické služby;●

jako základ pro tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky (EN a ETA).●

Eurokódy, tak jak se týkají staveb, mají podle článku 12 CPD přímou vazbu na interpretační
dokumenty2), i když se svou podstatou liší od harmonizovaných norem výrobků3). Technické aspekty
vyplývající z Eurokódů musí být náležitě zváženy technickými komisemi CEN a/nebo pracovními
skupinami EOTA zpracovávajícími normy výrobků a ETAG, tak aby se dosáhlo plné kompatibility
těchto technických specifikací s Eurokódy.

Eurokódy uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí, jejich částí
i jednotlivých prvků, a to jak obvyklého, tak i inovačního charakteru. Neobvyklé tvary konstrukce nebo
návrhové podmínky nejsou specificky zahrnuty, v takových případech se bude vyžadovat doplňující
odborné posouzení.

Národní normy zavádějící Eurokódy

Národní normy zavádějící Eurokódy obsahují úplný text Eurokódu (včetně všech příloh) vydaného
CEN. Textu může předcházet národní titulní strana a národní předmluva, za textem může následovat
národní příloha.

Národní příloha může obsahovat informace pouze o těch parametrech, které jsou v Eurokódu
ponechány otevřené pro národní výběr jako národně stanovené parametry, a které jsou používány pro
navrhování pozemních a inženýrských staveb v daném státu. Jde např. o:

hodnoty a/nebo třídy, které se mají použít, pokud jsou v Eurokódu uvedeny alternativy;●

hodnoty, které se mají použít, pokud jsou v Eurokódu uvedeny pouze značky (veličin);●

specifické údaje pro stát (geografické, klimatické atd.), např. mapa sněhových oblastí;●

postup, který se má použít, pokud Eurokód uvádí alternativní postupy.●

Dále mohou obsahovat:
rozhodnutí o uplatnění informativních příloh;●

odkazy na doplňující informace, které uživateli usnadní používání Eurokódu a nejsou s ním v rozporu.●

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (EN a ETA) pro výrobky

Harmonizované technické specifikace pro stavební výrobky a technické předpisy pro stavby4) mají být
v souladu. Navíc průvodní údaje stavebních výrobků s označením CE, stanovené na základě Eurokódů,
musí zřetelně uvádět, které národně stanovené parametry se uvažovaly.

Doplňující informace specifické pro EN 1990

EN 1990 popisuje zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost stavebních
konstrukcí. Vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů.



Při navrhování nových konstrukcí je EN 1990 určená pro přímé použití společně s Eurokódy EN 1991
až 1999.

EN 1990 také uvádí pokyny pro hlediska spolehlivosti konstrukcí týkající se bezpečnosti, použitelnosti
a trvanlivosti:

pro případy návrhů, které nejsou zahrnuty v EN 1991 až EN 1999 (další zatížení, konstrukce a materiály) a●

slouží jako referenční dokument pro ostatní technické komise CEN zabývající se konstrukcemi.●

EN 1990 má být používána:

komisemi pro přípravu norem pro navrhování konstrukcí a souvisících norem pro výrobky, zkoušení●

a provádění;
klienty (např. pro formulaci jejich specifických požadavků na spolehlivost a trvanlivost);●

projektanty a dodavateli;●

příslušnými úřady.●

EN 1990 lze v odpovídajících případech použít jako návod pro návrh konstrukcí mimo rozsah Eurokódů
EN 1991 až EN 1999 při:

stanovení jiných zatížení a jejich kombinací;●

modelování chování materiálů a konstrukcí;●

stanovení numerických hodnot pro ověřování spolehlivosti.●

Numerické hodnoty dílčích součinitelů a jiných spolehlivostních parametrů jsou doporučeny jako
základní hodnoty, při nichž je dosažena přijatelná úroveň spolehlivosti. Byly vybrány za předpokladu,
že je uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti. Pokud EN 1990 použijí
další CEN/TC jako základní dokument, pak je nutné aplikovat stejné hodnoty.

Národní příloha k EN 1990

Tato norma uvádí alternativní postupy, hodnoty a doporučení pro třídy s poznámkami, které určují,
kde se může provést národní volba. Národní norma zavádějící EN 1990 má tedy mít národní přílohu
obsahující všechny národně stanovené parametry, které se budou používat při navrhování pozemních
a inženýrských staveb budovaných v příslušném státě.

Národní volba se v EN 1990 v příloze A1 umožňuje v následujících článcích:

Článek Položka
A1.1(1) Použití tabulky 2.1 pro návrhovou životnost
A1.2.1(1) Kombinace zatížení
A1.2.2 (tabulka A1.1) Hodnoty součinitelů ? 
A1.3.1(1) (tabulky A1.2(A)
až A1.2(C)) Hodnoty součinitelů ? 

A1.3.1(5) Volba geotechnických postupů 1, 2 nebo 3
A1.3.2 (tabulka A1.3) Návrhové hodnoty zatížení pro mimořádné a seizmické návrhové situace
A1.4.2(2) Požadavky na použitelnost

Národní volba v EN 1990 v příloze A2 se umožňuje v následujících článcích:

Obecná ustanovení

Článek Položka
A2.1.1 (1) POZNÁMKA 3 Použití tabulky 2.1: Návrhová životnost
A2.2.1(2) POZNÁMKA 1 Kombinace zahrnující zatížení, která nejsou předmětem EN 1991



A2.2.6(1) POZNÁMKA 1 Hodnoty součinitelů ? 
A2.3.1(1) Úprava návrhových hodnot zatížení pro mezní stavy únosnosti
A2.3.1(5) Volba postupů 1, 2 nebo 3
A2.3.1(7) Stanovení sil od tlaku ledu

A2.3.1(8) Součinitele ?P pro zatížení předpětím v případech nespecifikovaných v příslušných
Eurokódech

A2.3.1 Tabulka A2.4(A)
POZNÁMKY 1 a 2

Hodnoty součinitelů ? 

A2.3.1 Tabulka A2.4(B)
POZNÁMKA 1: Volba mezi (6.10) a (6.10a/b)
POZNÁMKA 2: Hodnoty součinitelů ? a ? 
POZNÁMKA 4: Hodnoty ?Sd

A2.3.1 Tabulka A2.4 (C) Hodnoty součinitelů ? 

A2.3.2(1) Návrhové hodnoty zatížení v tabulce A2.5 pro mimořádné a seizmické návrhové
situace a pro vedlejší proměnná zatížení

A2.3.2 Tabulka A2.5
POZNÁMKA

Návrhové hodnoty zatížení

A2.4.1(1) POZNÁMKA 1
(Tabulka A2.6)
POZNÁMKA 2

Alternativní hodnoty ? pro zatížení dopravou pro mezní stav použitelnosti
Občasné kombinace zatížení

A2.4.1(2) Požadavky na použitelnost a kritéria pro výpočet přetvoření

Ustanovení pro mosty pozemních komunikací

Článek Položka
A2.2.2(1) Odkaz na občasné kombinace zatížení
A2.2.2(3) Kombinační pravidla pro zvláštní vozidla
A2.2.2(4) Kombinační pravidla pro zatížení sněhem a dopravou
A2.2.2(6) Kombinační pravidla pro zatížení větrem a teplotou
A2.2.6(1) POZNÁMKA 2 Hodnoty součinitelů ?1,infq

A2.2.6(1) POZNÁMKA 3 Hodnoty zatížení vodou

Ustanovení pro lávky pro chodce

Článek Položka
A2.2.3(2) Kombinační pravidla pro zatížení větrem a teplotou
A2.2.3(3) Kombinační pravidla pro zatížení sněhem a dopravou
A2.2.3(4) Kombinační pravidla pro lávky pro chodce chráněné před nepříznivým počasím
A2.4.3.2(1) Kritéria pohody pro lávky pro chodce

Ustanovení pro železniční mosty

Článek Položka
A2.2.4(1) Kombinační pravidla pro zatížení sněhem na železničních mostech
A2.2.4(4) Maximální možná rychlost větru pro kombinaci s železniční dopravou
A2.4.4.1(1) POZNÁMKA 3 Požadavky na přetvoření a kmitání u prozatímních železničních mostů

A2.4.4.2.1(4)P Maximální hodnoty zrychlení nosné konstrukce železničního mostu a tomu
příslušející obor frekvencí

A2.4.4.2.2 – Tabulka A2.7
POZNÁMKA

Mezní hodnoty zkroucení nosné konstrukce železničního mostu

A2.4.4.2.2(3)P Mezní hodnoty celkového zkroucení nosné konstrukce železničního mostu
A2.4.4.2.3(1) Svislé průhyby železničního mostu se štěrkovým ložem a bez něho
A2.4.4.2.3(2) Omezení pootočení konců nosné konstrukce železničního mostu bez štěrkového lože



A2.4.4.2.3(3) Dodatečné mezní hodnoty úhlového pootočení konců nosné konstrukce mostu
A2.4.4.2.4(2) Tabulka
A2.8 POZNÁMKA 3

Hodnoty součinitelů ?i a ri

A2.4.4.2.4(3) Minimální hodnota vlastní frekvence kmitání železničního mostu
A2.4.4.3.2(6) Požadavky na pohodu chodců u zatímních mostních konstrukcí

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

(1) EN 1990 stanovuje zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí,
popisuje zásady pro jejich navrhování a ověřování a uvádí pokyny pro související hlediska spolehlivosti
konstrukcí.

(2) EN 1990 se má používat společně s EN 1991 až EN 1999 pro navrhování konstrukcí pozemních
a inže-
nýrských staveb včetně geotechnických hledisek, pro navrhování konstrukcí na účinky požáru,
v situacích zahrnujících zemětřesení, provádění a dočasné konstrukce.

POZNÁMKA Při navrhování zvláštních stavebních konstrukcí (např. zařízení jaderných technologií,
přehrady, atd.) mohou být nezbytná další ustanovení kromě těch, která jsou uvedena v EN 1990 až
EN 1999.

(3) EN 1990 lze použít pro navrhování konstrukcí, kde se uplatňují jiné materiály nebo zatížení, které
nejsou v EN 1991 až EN 1999.

(4) EN 1990 lze použít pro hodnocení existujících konstrukcí, při návrhu oprav a úprav nebo při
posouzení změn využití konstrukcí.

POZNÁMKA V některých případech mohou být nezbytná doplňující ustanovení nebo jejich změny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


