Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve pozdějších předpisů pro rok 2017
Seznam-skupinapodskupina
01_01_01
01_01_02 nepl.
01_02_01_a

01_02_02_a
01_02_03_a
01_02_04_a
01_02_05_a
01_02_07_b
01_02_08_d
01_02_09_c
(nový 2016)

01_03_01 nepl.
aktualizován 2017
01_03_02
01_04_01 nepl.

Název skupiny výrobků
Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)

§5
§5

Popílek do pórobetonu
Přísady do stříkaného betonu urychlující tuhnutí – položka přešla
pod CPR
Přísady do stříkaného betonu regulující konzistenci – položka
přešla pod CPR
Přísady do stříkaného betonu zlepšující přídržnost – položka
přešla pod CPR
Přísady do vibrolisovaného betonu
Beton podle ČSN EN 206-1 ve znění Změny Z3+Změny Z4
Beton podle ČSN EN 73 6123-1
Beton podle požadavků jiných předpisů
Beton podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Vláknobeton
Lehký beton pro nosné konstrukce podle ČSN EN 206-1 ve
znění Změny Z3+Změny Z4
Lehký beton pro nosné konstrukce podle ČSN EN 206+A1 a
ČSN P 73 2404
Stříkaný beton
Malty k injektáži pro předpínací kabely

§5
§6

Přísady a příměsi do stříkaného betonu a
vibrolisovaného betonu

01_04_03 nepl.
01_04_04
01_05_01 nepl.
01_05_02
01_05_03
01_05_04
01_05_05 (nový 2016)
01_06_01 nepl.
01_06_02

TN_NV163_2017

Cementy zvláštní

§

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – položka
přešla pod CPR
Betonářská a předpínací výztuž
Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel s žebírky
a) výrobky z betonářské/předpínací
nebo hladká dodávaná v tyčích, svitcích, drátech ve svitcích a
oceli/ocelí (například hladká nebo žebírková rozvinutých výrobcích
ocel v tyčích a svitcích, 7 a 3 drátové
Sedmidrátové pramence pro předpínací výztuž - chráněné,
pramence, předpínací dráty, svařované
nechráněné
výztužné sítě, příhradové nosníky,
Dráty pro předpínací výztuž, hladké a s vtisky, nepopouštěné,
profilované pásy a jejich stykování; na trh
popouštěné a stabilizované
nesmí být uvedena nebo do stavby nesmí
Svařované sítě z žebírkových a hladkých drátů
být zabudována žebírková ocel pro výztuž
do betonu, která není označena identifikační Příhradové nosníky (prostorová výztuž) z žebírkových a hladkých
značkou udávající výrobce – výrobní závod a drátů
zemi původu),
Skleněná vlákna pro výztuž betonu a malt
b) výztužná vlákna (například ocelová,
kompozitní, skleněná),
Nosné styky spojů betonářských ocelí pro výztuž do betonu
c) nekovová tyčová výztuž pro použití
Kompozitní výztuž na bázi skleněných nebo uhlíkových vláken
odpovídající aplikacím, které nejsou
nebo jejich kombinace
v případě selhání považovány za příčinu
zřícení stavby nebo její části,
d) výrobky z betonářské výztuže (například
ručně svařované plošné a prostorové prvky),
spoje betonářské výztuže (např. svařováním,
lisováním, apod.)
Popílek do betonu, pórobetonu a malt
Popílek do betonu – položka přešla pod CPR

01_04_02 nepl.

01_07_01
01_08_01

Název podskupiny výrobků

Stříkaný beton
Malty k injektáži
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zcela / částečně
přešlo pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR

EN, ETAG, EAD
EN 197-1, EN 413-1, EN
15743, EN 14216, EN 14647
ZRUŠEN 2017

§5

§5
§5
§5
§5
§5

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14889-1, EN 14889-2

položka přešla pod
CPR

EN 450-1

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 934-5
ZRUŠEN 2017
EN 934-5
ZRUŠEN 2017
EN 934-5

§5
§5

§5

§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6

ZRUŠEN 2017

ZRUŠEN 2017

01_08_02
01_09 nepl.

Injektážní směsi pro stabilizaci hornin a zemin na bázi silikátů
Položka přešla pod CPR

§6
§6

Prefabrikované nenosné betonové výrobky z hutného nebo
lehkého betonu určené pro nekonstrukční použití (zejména
ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové
prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)

Položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 771-3, EN 771-4, EN 771-5
EN 1433, EN 1520, EN 1857
EN 1858, EN 12446 , EN
12839, EN 15435, EN 15498
EN 12602

Prefabrikované železobetonové výrobky z hutného nebo lehkého
betonu určené pro konstrukční použití (zejména stropní a střešní
dílce, sloupy a stožáry, dílce nosných a opěrných stěn, piloty,
pražce, schodiště, mostní a tunelové dílce, dílce pro trubní a
rámové propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty)

§6

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 40-4, EN 1168, EN 1520,
EN 12446 , EN 12737+A1,
EN 12794, EN 12843, EN
13224, EN 13225, EN 13693
EN 13747, EN 13978-1, EN
14843, EN 14844, EN 14991,
EN 14992, EN 15037-1, EN
15050, EN 15258, EN 12602

Prefabrikované, předem nebo dodatečně, plně nebo částečně
předpjaté výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené pro
konstrukční použití (zejména stropní a střešní dílce, sloupy a
stožáry, dílce nosných a opěrných stěn, piloty, pražce, schodiště,
mostní a tunelové dílce, dílce pro trubní a rámové propustky,
tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty)

§6

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 40-4, EN 1168, EN 1520,
EN 12446 , EN 12737+A1,
EN 12794, EN 12843, EN
13224, EN 13225, EN 13693
EN 13747, EN 13978-1, EN
14843, EN 14844, EN 14991
EN 14992, EN 15037-1, EN
15050, EN 15258, EN 12602

01_11_03

Betonové a pórobetonové stropní vložky

§6

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 15037-2
EN 15037-5

01_11_04

Prefabrikované výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené
pro konstrukční použití – betonové příčné a výhybkové pražce
(monoblokové, výhybkové, dvoublokové, zvláštní prvky)
z dutých tvárnic

§6

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 009

01_10_01

01_11_01

01_11_02

01_12_01_a_b

TN_NV163_2017

Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro
použití v pozemních a inženýrských
stavbách
Prefabrikované výrobky z obyčejného/
lehkého betonu a autoklávovaného
pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké
konstrukční použití odpovídající aplikacím,
které nejsou v případě selhání považovány
za příčinu zřícení stavby nebo její části,
jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění
osob (např. ohrazení, oplocení,
telekomunikační spojovací skříně, obkladové
prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro
odvodnění)
Prefabrikované výrobky z obyčejného /
lehkého betonu a autoklávovaného
pórobetonu pro konstrukční použití. (např.
předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a
stožáry, základové piloty, bednicí desky,
příhradové nosníky, nosníkové / tvárnicové
stropní dílce a prvky, desky žebrových
stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a
sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných
zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro
mosty, lávky a propustky, tramvajové panely,
nástupištní prefabrikáty, pražce)

Sestavy nenosného ztraceného bednění,
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§ 5a, 6

01_12_02_a_b

02_01 nepl.

které má být plněno obyčejným betonem a
z panelů
popřípadě železobetonem, tvořené buď z
dutých tvárnic vyrobených z izolačního
materiálu (nebo z kombinace izolačního
materiálu a jiných materiálů)
a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a
stropů v budovách , na které se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)2, F
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního
materiálu (nebo z kombinace izolačního
materiálu a jiných materiálů), sestávající
z bednicích desek spojených distančními
rozpěrami.
Položka přešla pod CPR
Průmyslově vyráběné malty navrhované

§ 5a, 6

a) pro zdění: vyrobené pro dosažení
specifických požadavků na ukazatele
vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 009

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 771-6+A1

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14306

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14303

b) pro zdění: vyrobené na základě
specifického podílu složek, o nichž lze
předpokládat, že dosáhnou odpovídajících
požadavků na ukazatele vlastností ve
stěnách sloupech a příčkách
c) pro omítky (základní/štukové)
nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro
ochranu a opravy betonu
02_02_01_a_b_c
(nový 2016)
02_02_03_a_b
02_02_05_a_b nepl.

02_03_01
02_03_02
02_03_03
02_03_04

TN_NV163_2017

Zdicí prvky, na které se nevztahují normy řady ČSN EN 7711+A1 až 6
a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že Tvárnice z betonu pro suché zdění
se nedosáhne deklarovaná pevnost
Zdicí prvky z přírodního kamene - – položka přešla pod CPR
v tlaku, je menší než 5% (§6)
b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že
se nedosáhne deklarovaná pevnost
v tlaku, je rovna nebo větší než 5% (§8),
c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky
hliněné apod. (§5a)
Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a
Tvarové hutné
tepelně izolační
Tvarové izolační
Zdicí prvky

Žárovzdorné výrobky netvarové
Žárovzdorné výrobky vláknité
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§ 5a,6,8
§ 6, 8
§ 6, 8

§5
§5
§5
§5

02_04_01

02_05_01 nepl.
02_05_02
02_06_01

Betonové tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály § 5a,6,8
Zdicí prvky se zabudovanými
umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni, na které
tepelněizolačními materiály umístěnými na
se nevztahuje EN 771-3+A1.
povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny
ohni ve stěnách a příčkách, na které se
vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
Výrobky pálené stropní
Výrobky pálené – stropní tvarovky a vložky staticky
§ 5a
nespolupůsobící (MIAKO) – položka přešla pod CPR
Pálené stropní desky - hurdisky
§ 5a
Spony,
táhla,
stropní
závěsy,
konzoly,
opěrné
úhelníky,
výztuž
§7
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly,
ložných spár a překladů deklarované mimo ČSN EN 845-1,2,3
opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a
překladů
Plastifikační přísady do malt a injektážích malt

§ 6, 7

Přísady zvyšující přídržnost k podkladu v maltách a injektážních
maltách
Stabilizační přísady do malt a injektážích malt

§ 6, 7

Provzdušňovací přísady do malt a injektážních malt

§ 6, 7

02_07_05_a_b

Přísady urychlující tuhnutí v maltách a injektážních maltách

§ 6, 7

02_07_06_a_b
02_07_07_a_b

Přísady urychlující tvrdnutí v maltách a injektážních maltách
Přísady zpomalující tuhnutí v maltách a injektážních maltách

§ 6, 7
§ 6, 7

02_07_08_a_b
02_07_09_a_b
02_07_10_a_b

Těsnící přísady do malt a injektážních malt
Hydrofobizační přísady do malt a injektážních malt
Multifunkční a ostatní přísady do malt a injektážních malt

§ 6, 7
§ 6, 7
§ 6, 7

02_07_11_a_b nepl.

Ocelová vlákna pro výztuž malt – položka přešla pod CPR

§ 6, 7

02_07_12_a_b nepl.

Umělohmotná vlákna pro výztuž malt – položka přešla pod CPR

§ 6, 7

Dřevo na stavební konstrukce – položka přešla pod CPR

§ 5a, 6

Konstrukční prvky z masivního dřeva
Mostní prvky
Příhradové prvky z masivního dřeva spojované mechanickými
spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty,
hřebíky, hřebíkovými deskami apod.)

§ 5a, 6
§ 5a, 6
§ 5a, 6

02_07_01_a_b
02_07_02_a_b

Přísady a vlákna pro malty a injektážní
malty
a)

pro konstrukční použití v maltách a
injektážních maltách

b)

pro ostatní použití v maltách a
injektážních maltách

02_07_03_a_b
02_07_04_a_b

03_01_01 nepl.
03_01_02
03_01_03
03_01_04

03_01_05

03_01_06 nepl.
03_02_01
TN_NV163_2017

Konstrukční výrobky z rostlého dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, pražce
(mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky,
střešní prvky, stropní prvky jako jsou
nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve,
sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky,
podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se
vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní:
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny
proti ohni nebo biologickému napadení
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované

Pražce (mostnice)

§ 6, 7

EN 771-3+A1

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 15037-3+A1

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 845-1+A1
EN 845-2+A1
EN 845-3+A1

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 934-3+A1
EN 934-4

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 934-4

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 934-3
EN 934-4

Položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

EN 934-4

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 934-3
EN 934-4
EN 934-4

ZRUŠEN 2017
EN 14889-1
ZRUŠEN 2017
EN 14889-2
ZRUŠEN 2017

EN 14250

§ 5a, 6

Dřevěné podpory kolejí (příčné pražce, výhybkové pražce a
mostnice)
Podlahy, stěny, střechy, rámy

§ 5a, 6

Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy

§ 5a
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Položka částečně
přešla pod CPR

ZRUŠEN 2017
Posouzení lze provést ETAG 007, ETAG 016, ETAG

03_03 nepl.
03_04_01 nepl.
03_04_02

03_04_04
03_04_05

stavební sestavy
Dřevěné sloupy venkovního vedení
Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné
lepené výrobky ze dřeva. Mostní prvky,
příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové
prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky
krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky,
stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd.
Příhradové nosníky, podlahy, stěny,
střechy, rámy, schodiště.
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny
proti ohni nebo biologickému napadení.

03_04_06
03_04_07

Položka přešla pod CPR

§6

Dřevo nastavované zubovitým spojem- položka přešla pod CPR

§ 5a

Lepené dřevo

§ 5a

Mostní prvky z lepeného dřeva

§ 5a

Příhradové prvky a nosníky z lepeného dřeva spojované
mechanickými spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky,
kolíky, vruty, hřebíky, styčníkovými deskami s trny, hřebíkovými
deskami apod.)
Podlahy, stěny, střechy, rámy z křížem lepeného dřeva

§ 5a

Schodiště z lepených prvků a nosné a nenosné lepené prvky
schodišť včetně zábradlí zajišťující komunikaci mezi podlažími,
nejsou určené do exteriérů – třída ohrožení 3 bez účinné
chemické ochrany a jako únikové požární schodiště.

§ 5a
§ 5a

i dle ETAG
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
i dle EAD
Posouzení lze provést
i dle EAD
Položka částečně
přešla pod CPR

019
ZRUŠEN 2016
EN 15497
ZRUŠEN 2017
EN 14080
EN 15497
EAD 130005-00-0304
EAD 130010-00-0304
EAD 130010-00-0304
EN 14250

Posouzení lze provést
i dle EAD
Posouzení lze provést
i dle EAD

EAD 130010-00-0304

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
i dle EAD
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
dle ETAG

EN 14592+A1

EAD 340006-00-0506

Schodišťová sestava sestává například ze stupňů, podest,
schodnic, bočnic, nosné konstrukce, madel, zábradlí,
upevňovacích prvků atd.
Některé dílce (např. stupně, podstupnice, bočnice) se používají
také pro obklady schodů a jejich okolí. Obklady mohou být
pochozí vodorovné a nepochozí vodorovné, svislé a šikmé, kde
nosnou funkci plní jiné materiály (např. betonová schodiště,
kovová schodiště, sendvičová aj.), potom se na tyto prvky
vztahují všechny požadavky mimo únosnosti u pochozích
nenosných ploch a mimo únosnosti a protikluznosti u obkladů
nepochozích.
Při zabudování je nutné respektovat vlastnosti použitého
nosného materiálu, zejména pevnost a pružnost.
Skládací a výsuvné půdní schody

03_04_08
03_05_01
03_05_02
03_05_03

Spojovací prostředky pro konstrukční
Kolíky
výrobky ze dřeva
Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, Vruty
válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do
dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva.
Hřebíky
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny
proti ohni nebo biologickému napadení.

03_05_04
03_06_01

TN_NV163_2017

Smykové desky a hmoždíky, ozubené
hmoždíky, desky s prolisovanými trny,
hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné
výrobky

§ 5a
§7
§7
§7

Svorníky

§7

Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené
hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)

§6
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EN 14592+A1
EN 14592+A1
EAD 130033-00-0603

EN 14592+A1
EN 14545
EN 14250
EN 14592+A1
ETAG 015

03_07_01

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních
materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků,
tj. kombinace nosník/deska)

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva
(včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)

§ 5a

03_08_01
(nový 2016)

Prvky pro spřažené dřevobetonové
konstrukce

Spřažené dřevobetonové prefabrikované dílce

§6

03_08_02
(nový 2016)

Prvky pro spřažené dřevobetonové
konstrukce

Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené
hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)

§6

03_08_03
(nový 2016)

Prvky pro spřažené dřevobetonové
konstrukce

Konstrukční spojovací prostředky

§6

Za tepla válcované ocelové konstrukční profily kromě výrobků
dodávaných dle EN 10 025-1, EN 10210-1 a EN 10219-1, ČSN
EN 10343
Ocelové plechy válcované za tepla nechráněné proti korozi
kromě výrobků dodávaných dle EN 10 025-1 a EN 10343
Ocelové plechy a pásy válcované za studena nechráněné proti
korozi
Ocelové plechy a pásy povrchově chráněné (pokovené,
lakované aj.)
Zinko-titanové plechy a pásy
Plechy a pásy z mědi a slitin mědi
Plechy a pásy z hliníku a slitin hliníku bez povrchové úpravy a
povlakované – položka přešla pod CPR
Duté ocelové profily válcované za tepla uzavřené (čtvercového,
obdélníkového, kruhového průřezu). – položka přešla pod CPR
Ocelové za studena tvářené tenkostěnné profily a trubky kromě
výrobků dodávaných dle EN 10219-1
Tyče, trubky a profily z hliníku a slitin hliníku – položka přešla
pod CPR
Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky pro použití
v nosných konstrukcích a základech staveb

04_01_01
Konstrukční kovové průřezy/profily

04_01_02
04_01_03
04_01_04
04_01_05
04_01_06
04_01_07 nepl.
04_01_08 nepl.
04_01_09
04_01_10 nepl.
04_02_01_a_b

04_02_02_a
04_02_03_a
04_02_04_a

04_02_05_a

TN_NV163_2017

Za tepla válcované, za studena tvarované
nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých
tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily,
úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché
výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče,
odlitky, výkovky vyrobené z různých
kovových materiálů, nechráněné nebo
chráněné proti korozi povrchovou úpravou.
Pro použití v kovových konstrukcích nebo ve
spřažených kovových a betonových
konstrukcích

Konstrukční kovové stavební díly
a) Hotové kovové výrobky, jako jsou
například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a
štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o
průřezech řezané na míru pro určité aplikace
Tyto výrobky mohou být použité v nosných
konstrukcích včetně konstrukcí základů
pozemních a inženýrských staveb
b) Hotové kovové rámové konstrukce pro
zavěšené podhledy (velká zatížení)
pro použití v rámových konstrukcích staveb
na které se vztahují požadavky reakce na
Kolejnice
oheň s předepsanou úrovní
Výhybky a křižovatky
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3,F
Sloupy kromě osvětlovacích stožárů
Mohou být nechráněné nebo chráněné
povrchovou úpravou proti korozi, svařované
nebo nesvařované

Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (dílce
kovového nebo kombinovaného ochranného zábradlí)
Strana 6 (celkem 36)

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 011

§6

Položka částečně
přešla pod CPR

§6

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 10025-1
EN 10210-1
EN 10219-1
EN 10343
EN 10025-1
EN 10343

§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§ 5a, 6

§6
§6
§6

§6

položka přešla pod
ZRUŠEN 2017
CPR
položka přešla pod
ZRUŠEN 2017
CPR
EN 10219-1
Položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
ZRUŠEN 2017
CPR
EN 1090-1+A1; EN 40-5; EN
Položka částečně
40-6; EN 13084-7; EN 1856-1;
přešla pod CPR
Posouzení lze provést EN 1856-2; EN 12899-1; EN
12368; EN 1337; EN 13830;
i dle ETAG/EAD
EN 13561; EN 845-1 a 2; EN
14195; EN 1317-5; EN 516,
EN 12285-2;
EAD 340006-00-0506;
ETAG 025; ETAG 032;
ETAG 034

Položka částečně
přešla pod CPR

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 40-5
EN 40-6
EN 12899-1, EN 12368
EN 1090-1+A1
EN 1090-1+A1

04_02_06_a
04_02_07_a

Pražce kovové
Portály pro dopravní značení

§6
§6

04_02_08_a

Půdní schody žebříkového typu: shrnovací, sklopné / skládací,
výsuvné, výsuvné / spouštěné, výsuvné / vytahované

§6

04_02_09_a_b

Ocelové a hliníkové konstrukční dílce

Obalené elektrody pro svařování a navařování

§6

04_03_02

Přídavné a svařovací dráty a plněné elektrody

§6

04_03_03

Tavidla a kombinace s dráty a elektrodami

§6

04_03_04

Svařovací pásky

§6

04_03_05

Pájky a tavidla

§6

04_03_01

04_04_01
04_04_02
04_04_03
04_04_04
04_04_05
04_04_06
04_04_07
04_04_08
04_04_09
05_01_11_a_b

05_01_12_a_b

05_01_13_a_b
05_01_14_a_b
05_01_15_a_b
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Svařovací materiály pro použití v kovových
konstrukcích staveb

§ 5a, 6

Nýty
Čepy
Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a
H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté Šrouby
Matice z korozivzdorné oceli
šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová
upevňovadla pro použití v kovových
Šrouby z korozivzdorné oceli
konstrukcích staveb
Matice
Podložky
Ocelové šrouby samořezné a samovrtné
Šrouby samořezné a samovrtné z korozivzdorné oceli
Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a Desky z tvrdých lehčených hmot mimo pěnový (EPS) a
extrudovaný (XPS) polystyrén, pěnový tvrdý polyuretan (PUR),
výrobky určené pro vytváření na místě)
a) Pro všechna použití kromě těch, na které fenolickou pěnu (PF), pěnové sklo (CG), exp. perlit (EPB)
a exp. korek (ICB), polyetylénovou pěnu (PEF) a přírodní
se vztahují požadavky o reakci na oheň
organická vlákna.
b) Pro použití, na která se vztahují
Pěnový polyetylén a mikroporézní pryž
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní:
A11, A21,B1, C1
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na střechy –
A12, A22, B2, C2, D, E
položka přešla pod CPR
(A1 až E)3, F
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na stěny,
podhledy, zásobníky apod. – položka přešla pod CPR
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním pro jiné účely než
plošné, neuvedené v hEN 14315-1; 14318-1; 14319-1; 14320-1.
Konstrukční spojovací prostředky
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EN 1090-1+A1; EN 12899-1;
Položka částečně
EN 12368; EN 40-5; EN 40-6
přešla pod CPR
EN 1090-1+A1, EN 516
Položka částečně
přešla pod CPR
a EAD 340006-00-0506
Posouzení lze provést
i dle ETAG
EN 1090-1+A1; EN 40-5; EN
Položka částečně
40-6; EN 13084-7; EN 1856-1;
přešla pod CPR
Posouzení lze provést EN 1856-2; EN 12899-1; EN
12368; EN 1337; EN 13830;
i dle ETAG
EN 13561; EN 845-1 a 2; EN
14195; EN 1317-5; EN 516,
EN 12285-2; ETAG 008;
ETAG 025; ETAG 032; ETAG
034
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 13479

§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14304
EN 14313
EN 16069

§ 5a,7,8

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

EN 13479
EN 13479
EN 13479
EN 13479

§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§6
§ 5a,7,8

§ 5a,7,8
§ 5a,7,8

Tepelně izolační betony
Polystyrénbeton
Celulózová izolace
Průmyslově vyráběné textilní tepelně a zvukově izolační
materiály
Izolace technického zařízení budov (TZB) a průmyslové
instalace

§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8

05_01_21_a_b

Desky z přírodních organických vláken

§ 5a,7,8

05_01_22_a_b

Tepelně a zvukově izolační materiály zhotovené z přírodních
vláken foukáním in situ
Asfaltované pásy

05_01_16_a_b
05_01_17_a_b
05_01_18_a_b
05_01_19_a_b
05_01_20_a_b

05_02_01_a_b_c_d

Hydroizolace
a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné
hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy
v budovách, střešní lité hydroizolační
sestavy

§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

Položka částečně
přešla pod CPR
§ 5a,7,8
Položka částečně
přešla pod CPR
§5a,6,7,
Položka částečně
8
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
i dle ETAG

EN 14303, EN 14304, EN
14305, EN 14306, EN 14307
EN 14308, EN 14309, EN
14313, EN 14319-1 ,EN
14320-1
EN 13171
EN 14064-1
EN 13859-1
EN 13707
EN 13970
ETAG 006

b) hydroizolační pásy a fólie, střešní
hydroizolační pásy a fólie v budovách
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační
vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy,
střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné
vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy

05_02_02_a_b

05_02_03_a_b_c_d

TN_NV163_2017

pro použití, na která se vztahují požadavky
reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11 , A21 , B1, C1
Asfaltované pásy (spodní vrstvy střech)
A12 , A22, B2 , C2 , D , E
( A 1 až E )3 , F
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy,
střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité
hydroizolační sestavy pro použití, na která
se vztahují požadavky z hlediska tříd
namáhání střech při působení vnějšího
požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
Lité hydroizolační a parotěsné materiály určené pro střechy
na bázi:
-bitumenových emulzí a roztoků modifikovaných polymery
-pružných nenasycených polyesterových pryskyřic vyztužených
skleněnou tkaninou
-elastických nenasycených polyesterů
-bitumenů modifikovaných polymery aplikovaných za tepla
-polyuretanů
-bitumenových emulzí a roztoků
-polymerů dispergovaných ve vodě
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§ 6, 7

Položka částečně
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
i dle ETAG

§5a,7,8 Posouzení lze provést
i dle ETAG

EN 13859-1
EN 13970
ETAG 006

ETAG 005

05_02_04_a_b_c_d

Fólie z plastů (spodní vrstvy střech)

05_02_05_a_b_c_d

Fólie z plastů (vrchní vrstvy střech)

05_03_01

Hydroizolační materiály pro inženýrské a
dopravní stavby

05_03_02

Položka částečně
přešla pod CPR
§5a,6,7,
Položka částečně
8
přešla pod CPR
Posouzení lze provést
i dle ETAG
§ 5a
Položka částečně
přešla pod CPR
§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 13859-1
EN 13984
EN 13984
EN 13956
ETAG 006
EN 14695

EN 15814

Asfaltované pásy

§7

Fólie z plastů

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

05_04_03

Tekuté hydroizolační hmoty

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 13859-2
EN 13969
EN 13970
EN 14967
EN 13859-2
EN 13984
EN 13967
EN 14909
EN 14891
EN 15814

05_04_04

Hydroizolační pásy a hydroizolační těsnící pásky na bázi
bentonitu
střešní krytiny z plechových rovinných desek
střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar
taškové krytiny
střešní krytiny z trapézových plechů
střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty

§7
§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14782
EN 14783

střešní krytiny z plechových rovinných desek
střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar
taškové krytiny
střešní krytiny z trapézových plechů
střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14782
EN 14783

střešní krytiny z plechových rovinných desek
střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar
taškové krytiny
střešní krytiny z trapézových plechů
střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14782
EN 14783

§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 544

05_04_01

05_04_02

Hydroizolační materiály pro izolaci podlah,
základových van, stěn, vodorovných
konstrukcí, výrobky pro těsnění spár a
prostupů železnobetonových
vodonepropustných kontrukcí

Materiály k vytváření hydroizolačních vrstev na inženýrských
stavbách s výjimkou hydroizolačních hmot k provádění izolací
nátěrem nebo nástřikem
Hydroizolační hmoty k provádění izolací nátěrem nebo nástřikem

§ 6,7

05_05_01_a_b_c_d_e Ploché a profilované plechy
a) pro použití, na která se vztahují
požadavky na požární odolnost (např.
pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují
05_05_01_b
požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11 , A21 , B1, C1
A12 , A22, B2 , C2 , D , E
( A 1 až E )3 , F
c) pro použití, na která se vztahují
05_05_01_b_c_f
požadavky z hlediska tříd namáhání
střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení
střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují
předpisy o nebezpečných látkách
f)
pro použití jiná
05_06_01_b_c
Střešní tašky, pokrývačská břidlice,
kamenná krytina a šindele, prefabrikované
spřažené kompozitní nebo sendvičové
05_06_03_a_b_c_d
panely
TN_NV163_2017

-

Střešní asfaltové šindele včetně příslušenství ze stejného
materiálu
Kompletizované střešní dílce nenosné včetně příslušenství ze
stejného materiálu
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§7

05_06_04_a_b
05_06_05_c nepl.
05_06_06_b_c
05_06_08_b nepl.

05_06_08_b_c nepl.

05_07_01_a_b_c

05_07_02_a
05_07_02_c

05_08_01_a
05_08_01_c
05_08_02_a
05_08_02_c
05_08_03_a
05_08_03_c
05_08_04_a
05_08_04_c
05_08_05_a
05_08_05_c
TN_NV163_2017

Dřevěné střešní šindele včetně příslušenství z téhož materiálu;
§ 5a,7
preventivně chemicky chráněné proti napadení biotickými škůdci
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní
§ 7,8
položka přešla pod
krytinu – položka přešla pod CPR
CPR
Střešní krytinové tašky z plastů včetně příslušenství ze stejného § 5a,7,8
materiálu
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
§ 5a
položka přešla pod
pro použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň
CPR
s předepsanou úrovní A11 , A21 , B1, C1 – položka přešla pod
CPR
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
§8
položka přešla pod
pro použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň
CPR
s předepsanou úrovní ( A 1 až E )3 , F
pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd
namáhání střech při působení požáru - výrobky vyžadující
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní zkoušení – položka přešla pod CPR
konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o
nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Samonosné průsvitné střešní sestavy
Prosvětlovací desky plastové (v provedení hladké, profilované)
§ 5a,7,8
Položka částečně
(kromě sestav na bázi skla)
přešla pod CPR
a) pro použití ve střechách a při střešních
Posouzení lze provést
úpravách
i dle ETAG
b) pro použití, na která se vztahují
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující
§7
Posouzení lze provést
požadavky z hlediska tříd namáhání
desky polymethylmetakrylátové s dvojitou a trojitou stěnou
i dle ETAG
střech při posuzování vnějšího požáru
§
7
Posouzení
lze provést
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující
- výrobky vyžadující zkoušení
i dle ETAG
desky
polymethylmetakrylátové
s
dvojitou
a
trojitou
stěnou
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
c) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
a) Římsové a okapové prvky pro použití, na Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové
§ 5a,7,8
která se vztahují požadavky reakce na oheň
Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové
§8
s předepsanou úrovní
1
1
1
1
Okapní
žlaby,
trouby
a
tvarovky
kovové
§
5a,7,8
A1 , A2 , B , C
a) pro použití, na která se vztahují
požadavky na požární odolnost (např. pro
dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11 , A21 , B1, C1
A12 , A22, B2 , C2 , D , E
( A 1 až E )3 , F
c) pro použití, na která se vztahují
požadavky z hlediska tříd namáhání střech
při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení

A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a
stupadla, příslušenství střešních krytin pro
použití, na která se vztahují požadavky
z hlediska tříd namáhání střech při působení
vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
c) Římsové a okapové prvky, mechanické

Okapní žlaby, trouby a tvarovky kovové

§8

Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové

§ 5a,7,8

Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové

§8

Římsové a okapní prvky plastové a kompozitní
Římsové a okapové prvky plastové a kompozitní
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové,
betonové, vápenopískové příp. keramické
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové,
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§ 5a,7,8
§8
§ 5a,7,8
§8

ZRUŠEN 2017
EN 12326-1

ZRUŠEN 2017
EN 14509
ETAG 016-1, 2
ZRUŠEN 2017
EN 14509

EN 1013
ETAG 010

ETAG 010
ETAG 010

05_08_06_b
05_08_06_c
05_08_07_b
05_08_07_c
05_08_08_c
05_08_09_b
05_08_09_c
05_08_10_b

upevňovací prvky pro střešní krytiny,
betonové, vápenopískové příp. keramické
příslušenství střešních krytin pro použití jiná Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační
díly
Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační
díly
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti
dosedání ptáků aj.)
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti
dosedání ptáků aj.)
Mechanické upevňovací prvky pro střešní krytinu (kovové)
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo
krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo
krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)
Bezpečnostní střešní háky kovové
Bezpečnostní upevňovací body a zařízení proti pádu z výšky
(kotvicí body a zařízení) pro trvalé osazení do střešních
konstrukcí, kovové
Sněhové zachytače plastové a kompozitní
Sněhové zachytače plastové a kompozitní
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové,
sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové příp. keramické
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové,
sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové, keramické
Zařízení pro přístup na střechu – lávky, plošiny, stupně plastové
a kompozitní
Zařízení pro přístup na střechu – lávky, plošiny, stupně kovové,
betonové, vláknocementové, sklovláknobetonové příp.
keramické

05_08_10_c

05_08_11_b
05_08_11_c
05_08_12_b
05_08_12_c
05_08_13_b
05_08_14_b

05_08_15_b
05_08_16_b
05_09 nepl.

05_10_01_a_b
05_10_02_a_b
05_10_03_a_b

05_11_01_a
05_11_01_b

TN_NV163_2017

Pórovité kamenivo, expandované hlíny,
škváry a obdobné výrobky určené pro
tepelně izolační zásypy
Vnější tepelně izolační systémy včetně
montovaných s nebo bez vzduchové mezery
a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11,A21,B1,C1
A12,A22,B2,C2, D, E (A1 až E)3, F
b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce
na oheň

§ 7,8
§8
§ 7,8
§8
§8
§ 7,8
§8
§ 7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 517

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 516, EN 517, EN 12951

§8

§ 7,8
§8
§ 7,8
§8
§ 7,8
§ 7,8

EN 516, EN 517, EN 12951

Žlabové háky plastové a kompozitní

§ 7,8

Žlabové háky kovové
Položka přešla pod CPR

§ 7,8
§7

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou (ETICS)

§ 5a

ETAG 004

Vnější montované větrané zateplovací systémy

§ 5a

Posouzení lze provést
i dle ETAG
Posouzení lze provést
i dle ETAG

Vnější zateplovací systémy s kontaktně aplikovaným obkladem

§ 5a

Lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí
Tmely, maltoviny, lepidla a těsnící pásky
a) pro konstrukční použití v pozemních a
Tmely elastické a plastické
inženýrských stavbách
b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a
inženýrských stavbách
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§6
§7

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

ETAG 034-2

EN 15274
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3
EN 15651-4

05_11_01_c

05_11_02_a

c) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11,A21, B1, C1
2
A1 , A22, B2, C2, D, E

05_11_02_c

( A1 až E )3, F

05_11_03_a
05_11_03_b
05_11_04_a
05_11_04_b
05_11_05_b
05_11_06_b
05_11_07_b
05_11_08_b
05_11_09_b
05_11_10_b
05_11_11_a_b_c

05_12_01_a_b
05_12_02_a_b

Výrobky pro požární přepážky a požární
těsnění a výrobky pro ochranu proti požáru
(včetně ochranných povrchových úprav)
na které se vztahují požadavky na
požární odolnost
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s
předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22,B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
Výrobky pro protipožární ochranné nátěry,
obklady a nástřiky

Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro použití,
na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
Lepidla pro prvky konstrukcí neuvedená v TN 05.11.01 a

§ 5a,6,7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1504-2,3,4,5,6,7

§6

EN 15274, EN 15275

Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro použití,
na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro
konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
Těsnící pásky pro překrytí spár

§ 5a,6,7

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1504-2,3,4,5,6,7

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1504-2,3,4,5,6,7

Posouzení lze provést
i dle ETAG
Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 018 – 1,2

§6
§7

Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro
§6
konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
Lepidla pro lepení podlahových prvků a podlahovin
§7
Tmely a lepidla pro těsnění a spojování detailů střešního pláště
§7
Spárovací malty (tmely) pro obkladové prvky a dlažby
§7
Samonivelační tmely pro horizontální spáry
§7
Tmely vyrovnávací a lepicí pro stavební materiály (mimo
§7
keramické obkladové prvky a podlahoviny)
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro vnitřní a
§7
vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro vnitřní a
§7
vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
Pěna pro lepení zdicích prvků při zhotovování zdiva. Vztahuje se § 5a,6,7
také na lepidlo na bázi organického pojiva s minimálním
nárůstem objemu po vytlačení z obalu.
Poznámka: Návrhové hodnoty mechanických vlastností zdiva
lepeného na pěnu musejí být stanoveny zvlášť podle
předpokladů uvedených v tab. 2.
Požární tmely
§ 5a,7,8
Požární ucpávky
§ 5a,7,8

EN 1504-2,3,4,5,6,7

EN 16069
EN 1504-2,3,4,5,6,7

EN 1504-2,3,4,5,6,7

a)

05_13_01

05_13_02
05_13_03

TN_NV163_2017

Protipožární nátěry a nástřiky
- vyjma reaktivních (intumescentních) nátěrů (nátěrových
systémů) pro požární ochranu konstrukční oceli – viz 05.13.02
- vyjma omítek a omítkových sestav určených pro požárně
odolné aplikace – viz 05.13.03
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen reaktivní (intumescentní)
nátěry (nátěrové systémy) pro požární ochranu konstrukční oceli
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen omítky a omítkové sestavy
určené pro požárně odolné aplikace
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§ 5a

§ 5a
§ 5a

ETAG 018 – 1,3

§ 5a

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 018 – 1,4

§5

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1504-2
EN 15824

05_15_02 nepl.

Protipožární obklady (požárně ochranné panely, desky, rohože a
soustavy) (Obkladové dlaždice se pokládají za panely nebo
desky s menšími rozměry)
Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů a
zdiva
Ochranné nátěry a povlaky kovových prvků
Ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků
Výrobky pro napouštění (impregnaci) dřeva určeného pro stavby
Asfalty pro silniční účely nemodifikované – položka přešla pod
CPR
Asfalty pro silniční účely modifikované – položka přešla pod CPR

05_15_03 nepl.

Asfalty ředěné a fluxované – položka přešla pod CPR

§6

05_15_04 nepl.

Asfaltové emulze – položka přešla pod CPR

§6

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12591, EN 13924
ZRUŠEN 2017
EN 14023
ZRUŠEN 2017
EN 15322
ZRUŠEN 2017
EN 13808

Pojiva pro elastický mostní závěr
Asfaltový koberec otevřený
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy
Asfaltocementový beton. Asfaltem obalená kostra pro vrstvu
z asfaltocementového betonu.

§6
§6
§6
§6

Položka přešla pod CPR

§8

Obrácené (inverzní) střešní izolační sestavy (bez hydroizolační
vrstvy)
Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály ve formě rohoží
a/nebo desek na bázi kompozitních materiálů/ostatních
materiálů, které mohou/nemusí obsahovat:
-polymerní materiály
-recyklované plasty/pryž
-vlákna (polymerní /gumárenská)
-další aditiva (korek, bitumen, aerogel atd.)
Výrobky mohou (nemusí) mít profilovaný povrch a mohou
(nemusí) být opláštěné jednostranně/oboustranně.

§6

05_13_04

05_14_01
05_14_02
05_14_03
05_14_04
05_15_01 nepl.

05_15_05
05_16_01
05_16_02
05_16_03

05_17 nepl.
05_18_01
05_19_01_a_b

05_20_01

Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné
nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva

Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové
úpravy vozovek

Asfaltové směsi
a) pro konstrukce vozovek a
povrchové úpravy vozovek
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1,, CFL 1,
A1 FL2, A2FL 2, BFL 2,, CFL 2, , DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL
Doplňkové výrobky pro betonové vozovky
Obrácené střešní izolační sestavy (bez
hydroizolační vrstvy)
Průmyslově vyráběné zvukově izolační
materiály:
a) pro všechna použití kromě těch, na která
se vztahují požadavky reakce na oheň
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
Výstužné síťoviny pro tepelně izolační
systémy

Skleněné síťoviny pro výztuž hmot na bázi cementu
-

05_21_01

TN_NV163_2017

Sestavy pro hydroizolace mostovek

§6

§7

položka přešla pod
ZRUŠEN 2017
CPR
EN 14188-3
ETAG 031
Posouzení lze provést
i dle ETAG
EN 13163+A1, EN 13164+A1,
Položka přešla
částečně pod CPR EN 13162+A2, EN 13165+A1,
EN 13166+A1, EN 13167+A1,
EN 13168+A1, EN 13169+A1,
EN 13170+A1, EN 13171+A1

§ 5a
§7
§8
§6

Posouzení lze provést
i dle EAD

EAD 040048-00-0502
EAD 040090-00-1201

Posouzení lze provést
i dle EAD

EAD 040016-00-0404

§6

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 033

základní síťovina

zesilující síťovina
Sestavy určené pro hydroizolaci mostovek
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§5
§5
§5
§6

05_22_01

06_01_01_a

06_01_02_b_c

Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně
spojovacích pásů pro použití, na která se
vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
Tabule plochého nebo zakřiveného skla,
profilované sklo, izolační skla
a) pro použití v sestavách zasklení, na které
se vztahují požadavky na požární odolnost,
včetně šíření plamene po povrchu
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A1, A2, B, C, D, E / (A1 až E)3 F
c) pro použití, na která se vztahují
požadavky z hlediska tříd namáhání střech
při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení

06_01_03_b_c

06_02_01_a

06_02_02_b_c

06_02_03_b_c

TN_NV163_2017

Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a
bezpečnostní zasklení odolná proti střelám
nebo výbuchům
a) pro použití jako zasklení odolné proti
střelám nebo výbuchům
b) pro ostatní použití vystavená rizikům
„bezpečnosti při užívání“ a na která se
takové předpisy vztahují
c) pro použití týkající se úspory energie
a/nebo omezení hluku
d) pro použití jiná

Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů
pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní

Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 022-3

EN 572-9, EN 1096-4, EN
1036-2, EN 1279-5+A2, EN
1863-2, EN 12337-2, EN
12150-2, EN 13024-2, EN
14178-2, EN 14179-2, EN
14321-2, EN 14449, EN
15683-2
EN 572-9, EN 1096-4, EN
1036-2, EN 1279-5,
EN 1863-2, EN 12337-2,
EN 12150-2, EN 13024-2, EN
14178-2, EN 14179-2,
EN 14321-2, EN 14449,
EN 15683-2

§ 5a
§7
§8
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo,
izolační skla pro použití v sestavách zasklení, na které se
vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene
po povrchu

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo,
izolační skla
- pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A1, A2, B, C, D, E a/nebo
- pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd
namáhání střech při působení vnějšího požáru u výrobků
vyžadujících zkoušení
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo,
izolační skla
- pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A1 až E, kde se nevyžaduje zkouška, a F a/nebo
- pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd
namáhání střech při působení vnějšího požáru u výrobků
„považovaných za vyhovující“ bez zkoušení
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní
zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům pro použití jako
zasklení odolné proti střelám nebo výbuchům
- Sklo bezpečnostní vrstvené v zaskleních odolných proti střelám
a/nebo výbuchům
- Sklo bezpečnostní s polymerovou fólií odolné proti střelám
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní
- Sklo bezpečnostní vrstvené pro ostatní použití vystavená
rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy
vztahují a pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení
hluku
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní
- Sklo bezpečnostní tepelně tvrzené a smaltované tvrzené pro
ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na
která se takové předpisy vztahují a pro použití týkající se úspory
energie a/nebo omezení hluku

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

§ 5a,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 572-9, EN 1096-4, EN
1036-2, EN 1279-5,
EN 1863-2, EN 12337-2,
EN 12150-2, EN 13024-2, EN
14178-2, EN 14179-2,
EN 14321-2, EN 14449,
EN 15683-2

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14449

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14449

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 12150-2
EN 13024-2
EN 14179-2
EN 14321-2
EN 15683-2
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06_03_01_a_b

06_04_01_a_b

06_04_01_c

06_04_02_a_b

06_04_02_c

06_04_03_a_b

06_04_03_c

06_04_04_a_b

06_04_04_c

TN_NV163_2017

Izolační skla neuvedená pod pořadovým
číslem 1 a 2
a) pro ostatní použití vystavená rizikům “při
bezpečnosti při užívání“ a na která se takové
předpisy vztahují
b) pro použití týkající se úspory energie/nebo
omezení hluku
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro
stavební účely, neuvedené pod poř. číslem
1, 2 a 3
a) pro ostatní použití vystavená rizikům
„bezpečnosti při užívání“ a na která se
takové předpisy vztahují
b) pro použití týkající se úspory energie
a/nebo omezení hluku
c) pro použití jiná

Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2
a) pro ostatní použití vystavená rizikům “při bezpečnosti při
užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
b) pro použití týkající se úspory energie/nebo omezení hluku

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1279-5

Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.01.a.b
Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Upravená skla:
- tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo
- tepelně zpevněné borosilikátové sklo
- chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.02.a.b
Upravená skla:
- tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo
- tepelně zpevněné borosilikátové sklo
- chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Sklo vrstvené a sklo vrstvené s LC-fólií
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.03.a.b
Sklo vrstvené a sklo vrstvené s LC-fólií
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Sklo s polymerovou fólií
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro použití jiná než uvedená v TN 06.04.04.a.b
Sklo s polymerovou fólií

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 572-9

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 572-9

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1863-2
EN 12337-2

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1863-2
EN 12337-2

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14449

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14449
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§7

§8

06_04_05_a_b

06_04_06_c

06_04_07_c

06_04_08_c

06_04_09_a_b

06_04_09_c

06_05_01_a_c

06_05_02_b_d_e

06_05_03_f

07_01 nepl.

07_02_01 nepl.
aktualizován 2017
07_02_02 nepl.
aktualizován 2017

TN_NV163_2017

Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Sklo ochranné proti rtg záření
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
Skla opracovaná (pískovaná, ledovaná, vybrušovaná, matovaná
kyselinou)
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
Zrcadla
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
Skla lakovaná
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Sklo spékané (sintrované)
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely,
neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
- pro použití jiná než uvedená v TN 06.04.09.a.b
Sklo spékané (sintrované)
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely ze skleněných
Skleněné tvárnice a stěnové panely ze
tvárnic/dlaždic
skleněných tvárnic
a) pro použití v sestavách zasklení, na které - pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují
se vztahují požadavky na požární odolnost požadavky na požární odolnost a/nebo
b) pro použití, na která se vztahují
c) - pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo
požadavky reakce na oheň s předepsanou
výbuchům
úrovní
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely ze skleněných
A1, A2, B, C, D, E
tvárnic/dlaždic
(A1 až E,)3 F
- pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
c) pro použití jako zasklení odolné proti
s předepsanou úrovní A1, A2, B, C, D, E a/nebo
průstřelům nebo výbuchům
- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání a
d) pro ostatní použití vystavená rizikům
na která se takové předpisy vztahují a/nebo
„bezpečnosti při užívání“ a na která se
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
takové předpisy vztahují
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely ze skleněných
e) pro použití týkající se úspory energie
tvárnic/dlaždic
a/nebo omezení hluku
- pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
f) pro použití jiná
s předepsanou úrovní A1 až E, kde se nevyžaduje zkouška, a F
a/nebo
- pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.05.01 a 06.05.02
Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy
Položka přešla pod CPR
Zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací
a odvzdušňovací potrubní armatura
Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi
a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř
– položka přešla pod CPR
budov.
Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody bez fekálií
– položka přešla pod CPR
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§7

§8

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1036-2

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1051-2

§ 5a,7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1051-2

§8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1051-2

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

EN 12050-1,4

§8
§7

§8

§7
§7

EN 12050-2,4

07_02_03 nepl.
aktualizován 2017
07_02_04
07_03 nepl.

07_04_01_a
07_04_01_b

07_04_03_b
07_05_01_a nepl.
aktualizován 2017
07_05_02_b
07_06_01_a

07_06_02_a

07_06_03_b

07_07_01
07_07_02
07_07_03

Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních
systémů z jiných materiálů než je
vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a
mikroporézní pryž
Výrobky pro venkovní kanalizační systémy
a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí
b) Vstupní a revizní šachty, ocelová
stupadla, žebříky a madla pro vstupní a
revizní šachty
Odlučovače pro odpadní vody/splašky z
pozemních a inženýrských staveb, včetně
komunikací
a) odlučovače tuků, škrobů a olejů
b) odlučovače ropných látek
Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod
a septiky
a) pro venkovní použití, pro dešťovou
vodu, splaškové a odpadní vody
s vysokou koncentrací organických
látek
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21 B 1, C 1
A1 2, A2 2, B 2, C 2 , D, E
(A1 až E) 3, F

Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím
– položka přešla pod CPR
Čerpací stanice pro venkovní systémy stokových sítí a
kanalizačních přípojek.
Položka přešla pod CPR

§7

Poklopy a vtokové mříže
Betonové vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a
madla pro vstupní a revizní šachty

§ 5a
§8

Vstupní a revizní šachty z plastů

§8

Odlučovače tuků, škrobů a olejů rostlinného nebo živočišného
původu (lapáky tuků)

§8

Odlučovače lehkých kapalin

§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 858-1/A1

Čistírny odpadních vod

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 12566-3 +A2
EN 12566-6
EN 12566-7
EN 12566-1/A1

Septiky (prefabrikované) včetně příslušného vybavení,
§7
používané pro částečné čištění splaškových odpadních vod do
50 EO, které jsou určeny k instalaci pod úroveň terénu s
následným dodatečným statickým zajištěním
Na základě variability konstrukce a možného způsobu použití
§ 5a,7,8
výrobku ve stavbě není možné pro výrobky zpracovat společný
TN. Z tohoto důvodu zpracují autorizované osoby vždy STO pro
konkrétní výrobek a konkrétní použití. STO bude příslušná
autorizovaná osoba konzultovat s koordinačním pracovištěm a
zpracovatelem TN.
Výrobky pro stokové sítě a kanalizační
Odpadové armatury (odpadové ventily, sifony, podlahové vpusti,
§ 5a
přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, střešní vtoky…)
těsnění a ostatní stavební dílce)
Plastové výrobky (PVC-U, PE, PP, SAN+PVC, ABS)
§ 5a
Trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy - betonové
§ 5a
Sklolaminátové výrobky
Vláknocementové trouby a tvarovky
Trouby a tvarovky ze sklocementového kompozitu
Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

07_07_08
07_07_09
07_07_10
07_07_11
07_07_12

Systémy pro renovaci "Close-fit" trubky PE, PVC
Systémy pro renovaci - obložení vytvrzované přímo v místě
Systémy pro renovaci - trubky korugované z PE, PVC
Systémy pro renovaci - trubky z PVC-U spirálově vinuté
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji
určené pro instalaci protlačováním

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
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EN 12050-3

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

položka částečně
přešla pod CPR

EN 13101
EN 1917
EN 14396
EN 13101
EN 14396
EN 1825-1

§7

07_07_04
07_07_05
07_07_06
07_07_07

TN_NV163_2017

položka přešla pod
CPR

položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR

Položka částečně
přešla pod CPR

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1916

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 877
EN 598

07_08_01_a_c
07_08_01_b
07_08_02_a_c
07_08_02_b
07_08_03_a_c

Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové
systémy pro únik a zařízení pro prevenci
proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje,
těsnění pro spoje a těsnící vložky, potrubí a
ochranné vedení, nosné konstrukce pro
trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro
dopravu/rozvádění/skladování vody, která
není určena pro lidskou spotřebu
b) v instalacích pro
dopravu/rozvádění/skladování vody, která
není určena pro lidskou spotřebu, pokud se
na ně vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
c) v instalacích pro dopravu /rozvádění
/skladování vody, která není určena pro
lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění,
pokud se na ně vztahuje požadavek o
úspoře energie

Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na
které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na
které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8

Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X),
na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X),
na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Tlakové plastové hadice, na které se nevztahují požadavky
reakce na oheň [viz a), c)]
Tlakové plastové hadice, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň [viz b)]
Hadice pryžové včetně koncovek, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

§ 5a,7,8

07_08_08_b

Hadice pryžové včetně koncovek, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]

§ 5a,7,8

07_08_09_a_c

Sestavy nádrží z plastů, na které se nevztahují požadavky
reakce na oheň [viz a), c)]
Sestavy nádrží z plastů, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň [viz b)]

07_08_03_b
07_08_04_a_c
07_08_04_b
07_08_05_a_c
07_08_05_b
07_08_06_a_c

07_08_06_b

07_08_07_a_c
07_08_07_b
07_08_08_a_c

07_08_09_b

§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8

§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8

§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8

07_08_10_a_c

Sestavy nádrží z laminátu, na které se nevztahují požadavky
reakce na oheň [viz a), c)]

07_08_10_b

Sestavy nádrží z laminátu, na které se vztahují požadavky
§ 5a,7,8
reakce na oheň [viz b)]
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se § 7,8
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se § 5a,7,8
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se nevztahují
§ 7,8
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

07_08_11_a_c
07_08_11_b
07_08_12_a_c

TN_NV163_2017
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Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1057
EN 1057
EN 10224
EN 10312

07_08_12_b
07_08_13_a_c

07_08_13_b
07_08_14_a_c
07_08_14_b
07_08_15_a_c
07_08_15_b
07_08_16_a_c
07_08_16_b
07_08_17_a_c
07_08_17_b
07_08_18_a_c

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy
z litiny, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a),
c)]
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy
z litiny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Potrubní sestavy ze skla, na které se nevztahují požadavky
reakce na oheň [viz a), c)]
Potrubní sestavy ze skla, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Předizolovaný potrubní systém
–
konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky,
polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště
z polyethylénu, tvarovky, uzavírací armatury a spojky
–
ohebná předizolovaná potrubí – systém s plastovými
teplonosnými trubkami
–
ohebná předizolovaná potrubí – systém s kovovými
teplonosnými trubkami
–
sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami
–
sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových
teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a
z vnějšího pláště z polyethylénu
na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
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Strana 19 (celkem 36)

§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 10224
EN 10312

07_08_18_b

Předizolovaný potrubní systém
–

konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky,
polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště
z polyethylénu, tvarovky, uzavírací armatury a spojky,

–

ohebná předizolovaná potrubí – systém s plastovými
teplonosnými trubkami

–

ohebná předizolovaná potrubí – systém s kovovými
teplonosnými trubkami

–

sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami

–

sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových
teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a
z vnějšího pláště z polyethylénu

§ 5a,7,8

na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
07_08_19_a_c

07_08_19_b

07_08_20_a_c

07_08_20_b
07_08_21_a_c
07_08_21_b
07_08_22_a_b_c

07_08_23_a_b_c
07_08_24_a_b_c
07_08_25_a
07_08_26_a_b_c
07_08_27_a_b_c
07_08_28_a_c
07_08_29_c
07_08_30_a_c
07_08_31_a_c

07_08_31_b

TN_NV163_2017

Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů
v kombinaci s Al vrstvou, na které se nevztahují požadavky
reakce na oheň [viz a), c)]
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů
v kombinaci s Al vrstvou, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu
(PVC-C), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz
a), c)]
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu
(PVC-C), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky,
kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné
armatury
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny)
Pojistné ventily
Pojistné /průtržné/ membrány
Zabezpečovací armatury ostatní (kromě elektromagneticky
ovládaných armatur)
Elektromagneticky ovládané armatury
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu
teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení
Ventily pro otopná tělesa s regulátory teploty
Odvaděče kondenzátu
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným
teplotám (PE-RT), na které se nevztahují požadavky reakce na
oheň [viz a), c)]
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným
teplotám (PE-RT), na které se vztahují požadavky reakce na
oheň [viz b)]
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§ 7,8

§ 5a,7,8
§ 7,8

§ 5a,7,8
§ 7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8

§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 7,8
§7
§ 7,8
§ 7,8

§ 5a,7,8

07_08_32_a_c

07_08_32_b

07_08_33_a_c

07_08_33_b

07_08_34_a_c
07_08_34_b
07_09_01
07_09_02
07_09_03

Sestavy (potrubní a zásobovací systémy),
trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla,
vodoměry, ochranná a bezpečnostní
zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění
pro spoje a těsnicí vložky, membrány,
povrchové úpravy, maziva, mazadla
v instalacích pro dopravu/rozvod/
zásobování vody určené pro lidskou
spotřebu až ke kohoutům u odběratelů
a včetně kohoutů

Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro
§ 7,8
spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro
§ 5a,7,8
spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
§ 7,8
vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji
určené pro instalaci protlačováním, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
§ 5a,7,8
vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji
určené pro instalaci protlačováním, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň [viz b)]
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se
§ 7,8
nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se § 5a,7,8
vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE)
§5
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U)
§5
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB)
§5
§5
§5
§5

07_09_07
07_09_09
07_09_10
07_09_11

Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP)
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X)
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
vyztužené skelnými vlákny (GRP)
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody
Sestavy nádrží z plastů
Sestavy nádrží z laminátu
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin

07_09_12

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli

§5

07_09_13

Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z
litiny
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina)
Potrubní sestavy ze skla
Trubky a kompletační prvky z ABS
Trubky a kompletační prvky z PVDF

§5

07_09_04
07_09_05
07_09_06

07_09_14
07_09_15
07_09_16
07_09_17
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§5
§5
§5
§5

§5
§5
§5
§5

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1057
EN 10224
EN 10312

07_09_18

07_09_19
07_09_20
07_09_21
07_09_22

07_09_23

07_09_24

07_09_25
07_09_26
07_09_27
07_09_28
07_09_29
07_09_30
07_09_31
07_09_32
07_09_33

07_09_34
07_10_01_b_c
07_10_02_b_c
07_10_03_b_c
07_10_04_b_c
07_10_05_b_c
07_10_07_b_c
TN_NV163_2017

Předizolovaný potrubní systém
–
konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky,
polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště
z polyethylénu, tvarovky, uzavírací armatury a spojky
–
ohebná předizolovaná potrubí – systém s plastovými
teplonosnými trubkami
–
ohebná předizolovaná potrubí – systém s kovovými
teplonosnými trubkami
–
sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami
–
sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových
teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a
z vnějšího pláště z polyethylénu
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů
v kombinaci s Al vrstvou
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu
(PVC-C)
Kompenzátory pro potrubní rozvody
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených
v zemi – vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami („close fit“)
z PE
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených
v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě („curedin-place“)
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky,
kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné
armatury
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny)
Pojistné ventily
Zabezpečovací armatury ostatní
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu
teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení
Vodoměry
Těsnění pro spoje, těsnicí vložky a těsnicí prostředky
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným
teplotám (PE-RT)
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro
spojování tlakových potrubních systémů z PE pro rozvody vody
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice,
vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji
určené pro instalaci protlačováním
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody
Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové Plastové potrubní systémy pro dopravu plynných paliv
systémy pro únik a zařízení pro prevenci
z polyetylénu (PE)
proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění Plynové hadice s koncovkami - pryžové
pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné
Plynové hadice s koncovkami – ocelové
konstrukce pro trubky a potrubí,
Přechodové spoje kov/PE (typ PE 80, PE 100), pro tlakové
bezpečnostní příslušenství
rozvody plynných paliv uložené v zemi
a) v instalacích pro dopravu/
rozvod/skladování plynu/paliva určených pro Trubky, tvarovky a systém z oceli na hořlavá média
zásobování systémů pro vytápění/chlazení Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin
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§5

§5
§5
§5
§5

§5
§5

§5
§5
§5
§5
§5
§5
§5
§5
§5

§5
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 10311, EN 681-1, EN 6812, EN 681-3, EN 681-4

07_10_08_b_c
07_10_09_b_c
07_10_10_b_c

07_10_15_a_b_c

07_10_16_a_b_c
07_10_17_a_b_c
07_10_18_a_c
07_10_19_a_c
07_10_20_b
07_10_21_a_c
07_10_22_a_b_c
07_10_23_a_b_c
08_01_01_a

08_01_01_b
nový 2017
08_01_02
08_01_03
08_02_01

08_03_01
08_03_02
08_03_03 nepl.
08_04_01
08_04_02 nepl.

budov z venkovního zásobníku nebo
posledního regulačního zařízení sítě ke
vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů
budovy
b) v instalacích, na které se vztahují
požadavky na požární odolnost, použitých
pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva
určených pro zásobování systémů pro
vytápění/chlazení budov z venkovního
zásobníku nebo posledního regulačního
zařízení sítě ke vstupu do
vytápěcích/chladicích systémů budovy
c) v instalacích, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň, použitých pro
dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva
určených pro zásobování systémů pro
vytápění/chlazení budov z venkovního
zásobníku nebo posledního regulačního
zařízení sítě ke vstupu do
vytápěcích/chladicích systémů budovy

Zabezpečovací armatury pro plyny (bezpečnostní rychlouzávěry
apod. kromě elektromagneticky ovládaných armatur)
Tepelné pojistky
Elektromagneticky ovládané armatury pro plyny
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody plynných
a kapalných paliv
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody ostatních
plynů
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a Požárně odolné, popř. kouřotěsné dveře (vyjma motoricky
bez něho) pro dělení na požární/kouřové
ovládaných dveří – viz TN 08.01.01.b) a příslušné zabudované
úseky a na únikových cestách
kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků
Požárně odolné, popř. kouřotěsné motoricky ovládané dveře
(vyjma otočných – viz TN 08.01.01.a) a příslušné zabudované
kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků
Požárně odolná případně kouřotěsná vrata a příslušné
zabudované kování s použitím pro dělení požárních úseků
Požárně odolná okna a příslušné zabudované kování
Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení
na požární / kouřové úseky a na únikových
cestách, pro ochranu proti tlakové vodě
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a
bez něho)
pro použití, na která se vztahují další
specifické požadavky, zejména ochrana proti
hluku a tepelná ochrana, těsnost a
bezpečnost při užívání, pro ochranu proti
tlakové vodě
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo
bez něho) pouze pro použití uvnitř budov

08_05_01
Zárubně
08_06_01_a_b_c_d_e Střešní světlíky, střešní okna
a) pro použití, na která se vztahují
_f

TN_NV163_2017

Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů
v kombinaci s Al vrstvou
Systémy pro renovaci „close-fit“ trubky PE
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynů
uložených v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na
místě („cured-in-place“)
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky,
kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné
armatury
Regulační ventily (např. tlaku, teploty, průtoku)
Regulátory tlaku pro plyny
Pojistné ventily pro plyny

§ 5a
§ 5a
§ 5a

§ 7,5a

§ 7,5a
§ 7,5a
§ 7,5a
§ 7,5a
§ 5a
§ 7,5a
§ 7,5a
§ 7,5a
§5

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 16034
EN 14351-1+A2

§5

Položka částečně
přešla pod CPR
nový 2017
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR

EN 16034
EN 14351-1+A2

§5
§5

Kování pro dveře a vrata s použitím pro dělení požárních úseků
na únikových cestách

§ 5a

Okna (neobsažená v poř. číslech 1 a 6)

§7

Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 4)

§7

Vrata, brány, závory a mříže – položka přešla pod CPR

§7

Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 3)
Vrata (neobsažená v poř. číslech 1 a 3) – položka přešla pod
CPR
Zárubně

§8
§8

Střešní okna
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§7
§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR
Položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR

EN 16034
EN 16034
EN 1125, EN 1154, EN 1155,
EN 1158, EN 12209, EN 179,
EN 1935, EN 14846
EN 14351-1+A2
EN 14351-1+A2
ZRUŠEN 2017

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14351-1+A2

08_06_02_a_b_c_d_e požadavky na požární odolnost (např. pro
Střešní světlíky
dělení na požární úseky)
_f
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22,, B2,, C2,, D, E
(A1 až E)3,F
c) pro použití, na která se vztahují
požadavky z hlediska tříd namáhání střech
při působení vnějšího požáru
- Výrobky vyžadující zkoušení
- Výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní
konstrukce

08_07
09_01 nepl.

09_02_01_a

09_02_01_b

09_02_02_a
09_03_01

09_03_02
09_04_01_a
09_04_02_a nepl.

09_04_03_a
09_05_01_a

TN_NV163_2017

e) pro použití, na která se vztahují předpisy o
nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným
Položka přešla pod CPR
kováním nebo bez něho) vnější použití
Geosyntetika (např. geotextilie,
Položka přešla pod CPR
geomembrány, geomřížky, geokompozita,
Geomembrány řešeny pod položkou 05_04
geosítě, geodreny)

Kovové kotvy do betonu a zdiva
a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo
nesení betonových konstrukčních prvků
nebo těžkých dílců jako jsou obklady a
zavěšené podhledy
b) pro malé zatížení pro použití
v doplňkových systémech pro upevňování
a/nebo nesení prvků, jako jsou lehké
zavěšené podhledy i instalace

Kovové kotvy do betonu pro velká zatížení:
Rozpěrné kotvy aktivované kroutícím momentem EAD
Zařezávací kotvy EAD
Rozpěrné kotvy aktivované deformací EAD
Injektované kotvy ETAG 001-5
Kovové kotvy do betonu pro malá zatížení:
- kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích ETAG
001-6
Kovové kotvy pro betonové prefabrikáty
Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva pro použití
pro použití v systémech jako jsou fasádní
v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevnění nebo
systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů
které přispívají ke stabilitě systémů
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů specifikovaných EAD 330196-00-0604
Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a Dilatační podložky, závěry dilatačních spár a mostní závěry
čepy pro konstrukční spoje
Konstrukční ložiska mostní elastomerová – položka přešla pod
a)v pozemních a inženýrských stavbách, ve CPR
kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti
nebo použitelnosti
Konstrukční ložiska mostní hrncová
b) v ostatních pozemních a inženýrských
stavbách
Vybavení komunikací
Výrobky pro vodorovné dopravní značení – barvy, termoplastické
c) výrobky pro vodorovné dopravní
materiály, za studena pokládané plasty
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§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

§8

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

§ 5a

EN 1873
EN 14963

ZRUŠEN 2017
EN 13249, EN 13250, EN
13251, EN 13252, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN
13256, EN 13257, EN 13265,
EN 13361, EN 13362, EN
1349, EN 13492, EN 13493
EAD 330011-00-0601
Posouzení lze provést
i dle ETAG a EAD
ETAG 001 - 5
ETAG 001 – 6

§6

Posouzení lze provést
i dle ETAG

§ 5a
§6

OBNOVEN 2016
Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 020 – 1-5

§6

Posouzení lze provést
i dle ETAG

EAD 330196-00-0604

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 1337-3

položka částečně
přešla pod CPR

EN 1337-5

§ 5a
§ 5a

§ 5a
§5

09_05_01_b nepl.
09_05_01_d nepl.

09_05_01_e nepl.
09_05_02_a
09_05_02_c
09_05_02_d
09_05_02_e nepl.
09_05_03_a

09_05_03_b
nový 2017
09_05_03_c
09_05_03_d
09_05_04_a

09_05_04_b nepl.

značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky
Materiály na dodatečný posyp (balotina,
protismykové přísady a jejich směsi)
Folie pro stálé dopravní značení a předem
připravené materiály
Barvy, termoplastické materiály, za studena
pokládané plasty (s nebo bez
protismykových přísad) včetně premixové
balotiny
Barvy, termoplastické materiály, za studena
pokládané plasty uváděné na trh s údaji o
typech a podílech balotiny na dodatečný
posyp a/nebo protismykových přísad
d) svislé dopravní značky:
Stálé svislé dopravní značky – retroreflexní,
neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené,
proměnné
e) stálá zařízení na řízení provozu
vozidel a chodců:
Dopravní zařízení (zábrany pro označení
uzavírky, odrazová zrcadla, krátké příčné
prahy) a parkovací sloupky
Dopravní majáčky
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky
Světelná signalizační zařízení a pevná
výstražná návěstidla
Varovná bezpečnostní světla
f)

09_05_04_c
09_05_05_c nepl.
09_05_06_c
09_05_07_c
09_05_08_b nepl.
09_05_09_b nepl.

09_05_10_b nepl.

TN_NV163_2017

Silniční záchytné systémy – např.
svodidla, mostní zábradlí, tlumiče
nárazů

e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti
oslnění

Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné osvětlené
vlastním vnějším světelným zdrojem – položka přešla pod CPR
Záchytné systémy pro vozidla a chodce
- ocelové svodidlo (svodnicové a lanové silniční, mostní a
zábradelní a pod.) – položka přešla pod CPR
Protihluková zařízení a bariéry z betonu, včetně mezerovitých
betonů
Dopravní knoflíky – jen pro odražeče modré barvy

§ 5a

Neprosvětlované dopravní majáčky (refýžové sloupky)
Záchytné systémy pro vozidla – betonové monolitické svodidlo
Systémy proti oslnění – položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a
§7

Výrobky pro vodorovné značení vozovek – předem připravené
termoplastické materiály, předem připravené plasty nanášené za
studena, předem připravené pásky (folie)
Retroreflexní svodidlový pás

§5

§ 5a

§7
§ 5a

§ 5a

Parkovací sloupky, zábrany, závory a pollery
Záchytné systémy pro chodce – mostní zábradlí pro chodce
Dopravní knoflíky – aktivní (vodicí trvale svítící knoflík,
zvýrazňující knoflík, zvýrazňující knoflík svítící přerušovaným
červeným světlem)
Svislé dopravní značky retroreflexní standardní velikosti (v
rozsahu základní technické specifikace dle ČSN EN 12899-1),
včetně značek sklopných, s činnou plochou provedenou:
- sítotiskem jedné nebo více barev na retroreflexní fólii
- soulepem retroreflexních, případně retroreflexních a
transparentních fólií
- kombinací uvedených technologií
– položka přešla pod CPR
Modré směrové sloupky
Směrový sloupek – položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a
§ 5a

Zpomalovací prahy
Odrazová zrcadla
Prosvětlované dopravní majáčky (refýžové sloupky) – položka
přešla pod CPR
Svislé dopravní značky neretroreflexní standardní velikosti (v
rozsahu základní technické specifikace dle ČSN EN 12899-1)
s činnou plochou provedenou:
- sítotiskem jedné nebo více barev na bílou fólii
- soulepem barevných fólií
- kombinací uvedených technologií
- jiným způsobem
– položka přešla pod CPR
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné (v rozsahu
základní technické specifikace dle ČSN EN 12899-1) s činnou
plochou provedenou soulepem retroreflexních, případně
retroreflexních a transparentních fólií – položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a
§ 5a
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§ 5a

§ 5a
§ 5a

§ 5a

§ 5a

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12899-1
ZRUŠEN 2017
EN 1317-5+A1

položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR

ZRUŠEN 2017
EN 14388
EN 1463-1

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12676-1

nový 2017

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12899-1

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12899-3

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12899-2
ZRUŠEN 2017
EN 12899-1

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12899-1

Svislé dopravní značky proměnné, prizmatické, s retroreflexní
činnou plochou – položka přešla pod CPR
09_05_12_e
Protihlukové stěny, prvky a clony z betonu pro útlum hluku ze
železničního provozu
09_06_01
Prvky pro upevňování kolejnic a pražců
Prvky pro upevňování kolejnic a pražců
09_07_01_a_b_c_d_e Sestavy vnitřních příček
Sestavy vnitřních příček (včetně prosklených) pro použití, na
a) pro použití, na která se vztahují
která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní A11, A21, B1, C1 nebo A12, A22, B2, C2, D, E nebo (A1 až
úrovní
E)3, F
A11, A21, B1, C1
Sestavy vnitřních příček (včetně prosklených) pro použití, na
A12, A22,, B2,, C2,, D, E
která se vztahují požadavky na požární odolnost
(A1 až E)3,F
Sestavy vnitřních příček (včetně prosklených) pro použití, na
b) pro použití v sestavách ,na které se
která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
vztahují požadavky na požární odolnost
Sestavy vnitřních příček prosklených pro použití, která jsou
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání
nebezpečných látkách
Sestavy vnitřních příček pro použití jiná
d) pro použití, která jsou vystavena rizikům
spojeným s bezpečností při užívání
e) pro jiná použití
Konstrukční těsněné sestavy zasklení Systémy zasklení s konstrukčním tmelem
09_08_01_a_b
s mechanickými prostředky pro přenos
vlastní váhy tabulí do těsněného úložného Konstrukční těsněné systémy zasklení pro zastřešení
09_08_02_a_b
rámu a odtud do nosné konstrukce pro
vnější stěny a zastřešení
a) pro přenos vlivů, které plně závisí na
konstrukčním těsnění
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání
těsnění
Sestavy lehkých obvodových plášťů
Sestavy lehkých obvodových plášťů
09_09_01_a_b_c
a) jako vnější stěny, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21, B11, C1
A12, A22,, B2,, C2,, D, E
(A1 až E)3,F
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce
na oheň
c) pro použití v sestavách, na které se
vztahují požadavky na požární odolnost,
včetně šíření požáru
09_10_01
Hydraulická silniční pojiva pro přípravu
Pojiva pro stabilizované podklady, stmelené a prolévané vrstvy
směsí pro stabilizaci silničního podkladu
vozovek, nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch
Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek
09_11_01
vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při
09_11_02
Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě
stavbě pozemních komunikací
pozemních komunikací
09_11_03
Popílek pro výrobu stmelených směsí
09_12_01
Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a
Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro
násypy mimo stavby pozemních komunikací budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností
09_12_02
Popílek a směsi s popílkem pro území neuvedená v TN 09.12.01
09_13_01
Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních Zpevněný zásypový materiál - ZZM
a starých důlních děl zasypáním
09_13_02
Nezpevněný zásypový materiál - NZM
09_05_11_b nepl.

TN_NV163_2017
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§ 5a

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12966-1

§7
§6
§ 5a,7,8 Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 003

§ 5a, 6

Posouzení lze provést
i dle ETAG
Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 002

§ 5a, 7

položka částečně
přešla pod CPR

EN 13830

§6

položka částečně
přešla pod CPR

EN 197-1, EN 459-1,
od 1.11.2014 dle EN 13282-1,

položka částečně
přešla pod CPR

EN 13242

§ 5a, 6

ETAG 002

§6
§6
§6
§5
§5
§5
§5

09_14_01
09_14_02
09_14_03
09_14_04
09_15_01
09_15_02
09_15_03
09_15_04
09_15_05
09_15_06
09_15_07
09_15_08
09_15_09
09_16_01
09_17_01
09_18_01
09_18_02
09_19_01
09_19_02

09_20_01
09_21_01
09_21_02

09_21_03
09_22_01_a

09_22_01_b

TN_NV163_2017

Granulát pro kolejové lože a obslužné
komunikace báňských provozů.
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek
povrchových dolů pro násypy a zásypy při
zahlazování důlní činnosti.
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek
Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy
dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým
povrchem) např. dlažební kostky, dlažební
desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové
chodníkové světlíky; povrchově upravené
plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice;
mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice;
plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky
pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro
povrchy chodníků a dopravních ploch

Kamenivo pro drážní stavby
Pojiva ze syntetických pryskyřic
Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde
neuvedené

Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských
provozů
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů
pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek
Granulát pro technickou rekultivaci
Silniční dílce
Krajníky z přírodního a umělého kamene
Chodníkové světlíky

§5

Vegetační dílce
Keramické obkladové prvky – dlaždice

§8
§8

Výrobky pro zpevněné povrchy dopravních komunikací: pryžové
Kovové mřížky a rošty
Dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry z umělého
kamene
Dřevoplastové kompozitní terasové desky

§8
§8
§8

Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Pojiva ze syntetických pryskyřic pro vnitřní a vnější použití
Výplňové a zpevňující hmoty pro stabilizaci hornin a zemin
Založené na mechanickém principu
Prefabrikované výrobky pro drenáže - geodrény
Plastové drenážní systémy

Prefabrikované výrobky pro odvodnění
z pozemních a inženýrských staveb (např.
plastové drenážní systémy, odvodňovací
žlábky kromě betonových)
Horninové kotvy určené k trvalému
Horninové kotvy určené k trvalému zabudování
zabudování
Předpínací systémy stavebních konstrukcí a Předpínací systémy stavebních konstrukcí se zajištěním
jejich prvky (vč. kanálků a pouzder)
soudržnosti předpínací výztuže s betonem
Předpínací systémy stavebních konstrukcí bez zajištění
soudržnosti předpínací výztuže s betonem (s volnou předpínací
výztuží)
Systémy dodatečného předpínání konstrukcí dle řídícího pokynu
ETAG 013
Systémy pro přístup na střechu, lávky a
Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla pro použití, na
stupadla
která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při
působení požáru
a) pro použití, na která se vztahují
požadavky z hlediska tříd namáhání střech výrobky vyžadující zkoušení
při působení vnějšího požáru
výrobky „považované za vyhovující bez zkoušení“
- Výrobky vyžadující zkoušení
Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla pro použití jiná
- Výrobky „považované za vyhovující“ bez
zkoušení
b) pro použití jiná
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§5
§5
§5
§5
§8
§8

položka částečně
přešla pod CPR

EN 1090-1

položka částečně
přešla pod CPR

EN 14411

Posouzení lze provést
i dle ETAG
Položka částečně
přešla pod CPR

ETAG 013

§8
§5
§ 5a
§7
§7
§7
§7
§6
§ 5a
§ 5a

§ 5a
§ 7,8

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 516, EN 517, EN 12951

EN 516, EN 517, EN 12951

09_23_01_a_b_c_d

09_24_01

09_25_01
09_26_01
09_27
10_01 nepl.

10_02 nepl.

Tažené kompozitní profily
a) pro použití s požadovanou reakcí na oheň
b) pro použití s požadovanou požární
odolností
c) pro použití s požadavky na mechanické
vlastnosti nebo hygienu a ochranu zdraví
nebo bezpečnost při užívání nebo tepelně
technické vlastnosti
d) pro použití jiná
Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná
než uvedeno v bodu 9.5e) (například k
železnicím a u jiných hlučných zařízení)
Protipovodňové zábrany s trvale
instalovaným základovým systémem
Prefabrikované stavební jednotky

Tažené kompozitní profily na bázi skleněných nebo uhlíkových
vláken nebo jejich kombinace

§ 5a,7,8

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 1504-4

Protihluková zařízení a stěny k železnicím

§7

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 14388, EN 1520

Rozebíratelné zábrany pro ochranu perimetru (obvodové
systémy)
Prefabrikované stavební jednotky

§7
Posouzení lze provést
i dle ETAG

ETAG 023

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 1856-1, EN 1856-2
EN 13063-1, EN 13063-2, EN
13063-3

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 13502
ZRUŠEN 2017
EN 54-20
ZRUŠEN 2017
EN 54-5

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 54-10
ZRUŠEN 2017
EN 54-12
ZRUŠEN 2017
EN 54-7
ZRUŠEN 2017
EN 54-11
ZRUŠEN 2017
EN 54-5, EN 54-7
ZRUŠEN 2017
EN 54-4
ZRUŠEN 2017
EN 54-2

Sestavy pro chladírenské sklady
TN nevytvořen
Prefabrikované komíny (prvky na výšku
Položka přešla pod CPR
podlaží), komínové vložky (prvky nebo
bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky),
jednovrstvé komínové bloky, díly volně
stojících komínů a přilehlých komínů
Komínové hlavy
Položka přešla pod CPR

§6
§6
§6

§8

Hlásiče kouře nasávací – položka přešla pod CPR

§ 5a

Hlásiče teplot – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_03
10_03_04

Hlásiče teplot – lineární hlásiče teplot (teplotní kabel)
Hlásiče plamene – položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a

10_03_05

Hlásiče lineární – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_06

Hlásiče kouře ionizační – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_07

Hlásiče tlačítkové– položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_08

Hlásiče kouře kombinované – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_09

Zařízení pro dodávku energie – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_10

Ústředny EPS – položka přešla pod CPR

§ 5a

10_03_11
10_03_12
10_03_13
10_03_14
10_03_15
10_03_16
10_03_17

Požární detekční a poplachové systémy EPS
Sprejová zařízení vodní
Mlhová zařízení vodní
Pěnové zařízení na těžkou pěnu
Pěnové zařízení na střední pěnu
Pěnové zařízení na lehkou pěnu
Plynové hasicí zařízení na CO2

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

10_03_01
10_03_02

TN_NV163_2017

Stabilní požární systémy (výrobky pro
požární poplach/detekci, stabilní hašení
požárů, řízení požáru a kouře a pro
potlačování výbuchu)
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10_03_18
10_03_19
10_03_20
10_03_21
10_03_22
10_03_23
10_03_24
10_03_25
10_03_26
10_03_27
10_03_28
obnoven 2017
10_03_29
10_03_30
10_03_31
10_03_32
10_03_33
10_03_34
10_03_35
10_03_36
10_03_37
10_03_38
10_03_39
10_03_40
10_03_41
10_03_42
10_03_43
10_03_44
10_03_45
10_03_46
10_03_47
10_03_48
10_03_49
10_03_50

TN_NV163_2017

Plynové hasicí zařízení na inertní plyny
Plynové hasicí zařízení na HFC
Prášková hasicí zařízení
Sprinklerová zařízení vodní
Sprinklerová zařízení vodní typ ESFR
Výrobky pro řízení požáru a kouře – přirozený odvod – položka
přešla pod CPR
Výrobky pro řízení požáru a kouře – nucený odvod – položka
přešla pod CPR
Zařízení pro potlačení výbuchu
Hlásiče kouře optické – položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

Sprinklerová zařízení – hlavní uzavírací armatury
Sprinklerová zařízení – čerpací zařízení
Sprinklerová zařízení – sprinklery – položka přešla pod CPR,
kromě sprinklerů s jiným K faktorem než uvádí ČSN EN 122591+A1
Sprinklerová zařízení – poplachové zvony – položka přešla pod
CPR
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice mokré – položka přešla
pod CPR
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice suché – položka přešla
pod CPR
Sprinklerová zařízení - ventilové stanice předstihové
Sprejová zařízení - sprejové hubice
Zařízení vodní a pěnová - ventilové stanice zaplavovací
Mlhová zařízení – mlhové hubice
Pěnová zařízení na těžkou pěnu - pěnotvorné soupravy
Pěnová zařízení - přiměšovací zařízení
Pěnová zařízení na střední pěnu - proudnice na střední pěnu
Pěnová zařízení na lehkou pěnu- pěnomet na lehkou pěnu
Plynová hasicí zařízení – speciální hlásiče požáru – položka
přešla pod CPR
Plynová hasicí zařízení – vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily
a jejich spouštěče - položka přešla pod CPR
Plynová hasicí zařízení – neelektrická řídicí a zpožďovací
zařízení – položka přešla pod CPR
Plynová hasicí zařízení – neelektrická blokovací zařízení –
položka přešla pod CPR
Plynová hasicí zařízení na halony – hubice na halony
Plynová hasicí zařízení – pružné spoje – položka přešla pod
CPR
Plynová hasicí zařízení na inertní plyny – hubice na inertní plyny
Plynová hasicí zařízení – zpětné ventily – položka přešla pod
CPR
Prášková zařízení – hubice na prášek
Pěnová zařízení na těžkou pěnu- pěnotvorné hubice
Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla - položka přešla pod CPR

§ 5a
§ 5a
§ 5a
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§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12101-2
ZRUŠEN 2017
EN 12101-3

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 54-7

položka přešla pod
CPR

OBNOVEN 2017

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12259-4
ZRUŠEN 2017
EN 12259-2
ZRUŠEN 2017
EN 12259-3

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12094-9
ZRUŠEN 2017
EN 12094-5
ZRUŠEN 2017
EN 12094-2
ZRUŠEN 2017
EN 12094-6

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12094-8

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12094-13

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12101-8

10_03_51
10_03_52
10_03_53
10_03_54
10_03_55
10_03_56
10_03_57
10_03_58
10_03_59 nový 2017
10_03_60 nový 2017
10_03_61 nový 2017
10_03_62 nový 2017
10_03_63 nový 2017
10_03_64 nový 2017
10_04_01
10_04_02
10_04_03
zneplatněn 2017

Spínače průtoku vody; Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla ze
silničních tunelů v případě požáru – položky přešly pod CPR
Aerosolová hasicí zařízení
Generátory aerosolu pro aerosolová hasicí zařízení
Ohebná potrubí a pružné spoje pro rozvod vody SHZ (typ 1 nebo
typ 2)
Systémy detekce plynů
Stabilní pěno-vodní lafetová proudnice (monitor)
Systém videodetekce požáru
Požárně-bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku v
chráněném úseku
Obslužné pole požární ochrany (OPPO)
Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)
Stabilní hasicí zařízení – spojky pro vodní a pěnové SHZ
Stabilní hasicí zařízení – Svěrné odbočky pro vodní a pěnové
SHZ
Stabilní hasicí zařízení – tvarovky (fitinky) pro vodní a pěnové
SHZ
Stabilní hasicí zařízení – zpětné ventily
Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod Poklopy (uzávěry ve vodorovných požárně dělicích konstrukcích)
poř. číslem 1 v tab. 8
Rolety svisle nebo vodorovně posuvné
Požární uzávěry o průřezu menším než 90 000 mm2

§ 5a

§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a
§ 5a

nový 2017
nový 2017
nový 2017
nový 2017

§ 5a

nový 2017

§ 5a
§5
§5
§5

nový 2017

Vzduchotechnické požární klapky – položka přešla pod CPR

§5

10_04_05
10_04_06
10_04_07

§5
§5
§5

10_05_08
10_05_09
10_05_10
10_05_11
10_05_12

Uzávěry pásových dopravníků
Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Požární uzávěr – kanalizační protipožární přepážka,
samozhášecí kus
Zásobníkové ohřívače vody s vodním ohřevem
Zásobníkové ohřívače vody s parním ohřevem
Zásobníkové ohřívače vody s elektrickým ohřevem (akumulační)
Zásobníkové ohřívače vody s kombinovaným ohřevem
Zásobníkové ohřívače vody na pevná paliva – položka přešla
pod CPR
Zásobníkové ohřívače vody na kapalná paliva
Elektrická otopná tělesa-sálavá topidla, vyhřívací panely,
radiátory naplněné kapalinou, teplovzdušné ventilátory
Elektrická otopná tělesa - akumulační kamna
Elektrická otopná tělesa - topné folie
Elektrické průtokové ohřívače
Elektrokotle
Teplovodní kotle na pevná a kapalná paliva

10_05_13
10_05_14
10_05_15

Nízkotlaké parní kotle na pevná a kapalná paliva
Tepelná čerpadla
Akumulační nádrže

§7
§7
§7

10_05_06
10_05_07

TN_NV163_2017

Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední
vytápění s výjimkou zařízení spalujících
plynná paliva, tepelná čerpadla
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ZRUŠEN 2017
EN 12101-8

§ 5a
§ 5a
§ 5a

10_04_04 nepl.

10_05_01
10_05_02
10_05_03
10_05_04
10_05_05 nepl.

položka přešla pod
CPR

§7
§7
§7
§7
§7

od 1. 11. 2017
zneplatněn – nové
evropské zkušební
normy
položka přešla pod
CPR

EN 1366-12, EN 1634-2
a/nebo EN 1364-5

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2

položka částečně
přešla pod CPR

EN 12809

ZRUŠEN 2017
EN 15650

§7
§7
§7
§7
§7
§7
§7

10_05_16
10_06_01_a nepl.
10_06_01_b nepl.

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na
pevná a kapalná paliva
a) v budovách
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21, B1, C1
2
2
A1 , A2 , B2, C2, D, E (A1 až E)3, F

Výměníky a výměníkové stanice
Sporáky na pevná paliva – položka přešla pod CPR

§7
§7

Sporáky na pevná paliva – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

§ 5a,7,8

10_06_03_a nepl.

Kamna s varnou plotnou na pevná paliva – položka přešla pod
CPR
Kamna s varnou plotnou na pevná paliva – položka přešla pod
CPR
Kamna na pevná paliva – položka přešla pod CPR

10_06_03_b nepl.

Kamna na pevná paliva – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

10_06_04_a nepl.

Kamna na dřevěné piliny – položka přešla pod CPR

§7

10_06_04_b nepl.

Kamna na dřevěné piliny – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

10_06_05_a nepl.

Kamna na dřevo – položka přešla pod CPR

§7

10_06_05_b nepl.

Kamna na dřevo – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

10_06_06_a nepl.

§ 5a,7,8

10_06_07_a nepl.

Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky – položka přešla
pod CPR
Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky – položka přešla
pod CPR
Kamna na kapalná paliva – položka přešla pod CPR

10_06_07_b nepl.

Kamna na kapalná paliva – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

10_06_08_a nepl.

Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva – položka přešla pod
CPR
Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva – položka přešla pod
CPR
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – desková – položka přešla
pod CPR
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – článková – položka přešla
pod CPR
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory bez ventilátoru
– položka přešla pod CPR
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory s ventilátorem
– položka přešla pod CPR
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – trubková – položka přešla
pod CPR
Solární kolektory a absorbéry solární energie
Solární kolektory a absorbéry solární energie
Místní a ústřední klimatizační jednotky
Nástřešní klimatizační jednotky

10_06_02_a nepl.
10_06_02_b nepl.

10_06_06_b nepl.

10_06_08_b nepl.
10_06_09_a
10_06_09_b
10_07_01 nepl.
10_07_02 nepl.
10_07_03 nepl.
10_07_04 nepl.

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez
vlastního zdroje energie
a) v budovách
b) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A11, A21,, B1,, C1,
2
2
2
A1 , A2 , B , C2, D, E (A1 až E)3, F

10_07_05 nepl.
10_07_06_a
10_07_06_b
10_08_01
10_08_02
TN_NV163_2017

Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační
zařízení, klimatizační jednotky
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§7

§7

§7

§7

§7
§ 5a,7,8
§7
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§7
§ 5a,7,8
§7
§7

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 12815/A1
ZRUŠEN 2017
EN 12815/A1
ZRUŠEN 2017
EN 12815/A1
ZRUŠEN 2017
EN 12815/A1
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13240/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13229/A2
ZRUŠEN 2017
EN 13229/A2
ZRUŠEN 2017
EN 1
ZRUŠEN 2017
EN 1
ZRUŠEN 2017
EN 1
ZRUŠEN 2017
EN 1

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 442-1/A1
ZRUŠEN 2017
EN 442-1/A1
ZRUŠEN 2017
EN 442-1/A1
ZRUŠEN 2017
EN 442-1/A1
ZRUŠEN 2017
EN 442-1/A1

10_08_03
10_08_04
10_08_05
10_08_06 nepl.
10_08_07 nepl.
10_08_08 nepl.
10_08_09 nepl.
10_08_10
10_08_11
10_08_12
10_08_13
10_08_14
10_09_01_a
10_09_01_b
10_09_02_a
10_09_02_b
10_10_01_a

10_10_01_b

10_11_01_a
10_11_02_a_b
10_11_03_b
10_11_06_a_b
10_12_01
10_12_02

10_12_03
10_12_04

TN_NV163_2017

Klimatizační přístroje v uspořádání SPLIT, MULTI SPLIT a VRV
(podokenní, podstropní, nástěnné, kazetové)
Větrací, vytápěcí a chladicí jednotky (podokenní, podstropní,
nástěnné, kazetové)
Jednotky pro zpětné získávání tepla (regenerační a rekuperační)
Chladicí a mrazicí zařízení (chladicí a mrazicí boxy) – položka
přešla pod CPR
Blokové chladicí jednotky nekompresorové – absorpční - položka
přešla pod CPR
Blokové chladicí jednotky kompresorové –pístové, šroubové,
spirálové - položka přešla pod CPR
Zařízení pro přípravu chladicí vody (chillery) - položka přešla pod
CPR
Jednotkové odsávače a odlučovače (prachu a exhalací)
Ventilátory (k zabudování do staveb)

§7

Zvlhčovače
Odvlhčovače
Ventilační turbíny
Rozvodné systémy vzduchotechnických a
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství
klimatizačních zařízení
(kruhových i nekruhových průřezů)
a) pro použití, na která se vztahují
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství
požadavky na požární bezpečnost,
(kruhových i nekruhových průřezů)
b) pro použití, na která se nevztahují
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství
požadavky na požární bezpečnost
(kruhových i nekruhových průřezů)
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství
(kruhových i nekruhových průřezů)
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a
potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se vztahují
a) pro použití, na která se vztahují
požadavky na požární bezpečnost
požadavky na požární bezpečnost,
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a
b) pro použití, na která se nevztahují
rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se nevztahují
požadavky na požární bezpečnost
požadavky na požární bezpečnost
Regulační, směšovací a zdravotně technické Vodovodní baterie – kohoutkové, pákové, termostatické,
samouzavírací, nízkotlaké a termostatické směšovací armatury
armatury, filtry a odlučovače systémů pro
Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné
dopravu a rozvody
účely – elektricky ovládané vodní ventily
a) vody určené pro lidskou spotřebu
Napouštěcí plovákové ventily WC, tlakové splachovače WC a
b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou
pisoárových mís
spotřebu
Filtry a odlučovače určené pro dopravu a rozvody kapalin
Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300l)
Beztlakové nadzemní nádrže z termoplastů a kompozitních
pro skladování látek ohrožujících životní
materiálů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí
prostředí kromě nádrží a zásobníků pro
Beztlakové podzemní nádrže - z betonu, termoplastů a ostatní
plyny
pro skladování látek ohrožujících životní prostředí, mimo nádrží
kovových
Nádrže kovové nadzemní na skladování látek ohrožujících
životní prostředí (topná nafta a pod.)
Nádrže kovové podzemní na skladování látek ohrožujících
životní prostředí (topná nafta a pod. )

§7
§7
§7
§ 5a
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§7
§7
§7
§7
§7
§7
§7
§7

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 12101-3

Položka částečně
přešla pod CPR

EN 12101-7

položka částečně
přešla pod CPR

EN 12285-2

ZRUŠEN 2017
ZRUŠEN 2017
ZRUŠEN 2017

§8
§ 5a
§8
§ 5a

§8

§ 5a
§ 5a,7
§7
§ 5a,7
§ 5a
§ 5a

§ 5a
§ 5a

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů pro skladování látek
ohrožujících životní prostředí, které jsou určené k instalaci pod
úroveň terénu s následným dodatečným statickým zajištěním
Beztlakové podzemní nádrže – z kompozitních materiálů pro
skladování látek ohrožujících životní prostředí
Domovní zásuvky a vidlice

10_12_05

10_12_06
10_13

Domovní zásuvky a vidlice

10_14_01_a

Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a
nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na
požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární
odolnost nebo kouřotěsnost

10_14_01_b

Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné
zapuštěné rozváděče

§ 5a

§ 5a
§7

§7

a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo
kouřotěsnost
Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné
zapuštěné rozváděče

§ 5a

b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo
kouřotěsnost
10_15_01

10_16_01
10_17_01
11_01_04 nepl.
11_01_05
11_01_06
11_01_07 nepl.

11_01_08
11_01_09 nepl.
11_01_10
11_01_11
11_01_12
11_01_13
11_01_15
11_01_16
11_01_17
11_01_18
11_01_19 nepl.
TN_NV163_2017

Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca
nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
Systémy pro ochranu kabelových tras proti
požáru
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti
v podmínkách požáru
Výrobky pro tuhé podlahové povrchy:
prvky: dlažební prvky, dlaždice, profily,
mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové
kryty, podlahové rošty, tuhé laminované
podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí
a potěrové materiály
nosné systémy uváděné na trh jako sestavy:
přístupové rampy, zdvojené podlahy pro
vnitřní použití včetně uzavřených prostor
veřejné dopravy, na které se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2,, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3,FFL

Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca, nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca nebo Fca
Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru (jen kabelové
kanály)
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Dlažební prvky, dlaždice, mozaiky z umělého kamene – položka
přešla pod CPR
Keramické obkladové prvky podlahové

§5
§7
§ 5a
§ 5a
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8

Kovové deskové nebo mřížkové kryty, podlahové rošty
§ 5a,7,8
Podlahoviny z masivního dřeva (parketové vlysy s perem a/nebo § 5a,7,8
drážkou; mozaikové pakety; lamparkety z rostlého dřeva;
spojované dílce z rostlého listnatého dřeva; frézované dřevěné
profily; prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s
obvodovým spojem, z rostlého dřeva apod.) – položka přešla
pod CPR
Lepené vícevrstvé podlahoviny na bázi dřeva
§ 5a,7,8
Tuhé laminátové podlahoviny – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8

Licí podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
Stěrkové podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
Samonivelační licí hmoty a stěrkové hmoty na bázi silikátů,
včetně speciálních
Zdvojené podlahy
Dlaždice z taveného čediče
Dutinové podlahy
Potěry na bázi cementu – použití do exteriéru
Vsypy
Dřevěné dýhované podlahoviny – položka přešla pod CPR

§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
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§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8
§ 5a,7,8

položka přešla pod
CPR
položka částečně
přešla pod CPR

ZRUŠEN 2017
EN 15285
EN 14411

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 14342+A1

položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR

EN 14342+A1
ZRUŠEN 2017
EN 14041

položka částečně
přešla pod CPR

EN 13813

položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 14342+A1

Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové
krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo
rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující
čtverce, plastové a pryžové pásy
(aminoplastové termosetové podlahoviny);
linoleum a korek; antistatické povlaky; volně
kladené podlahové čtverce; pružné
laminované podlahoviny pro vnitřní použití,
na které se vztahují požadavky reakce na
oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2,, BFL2,, CFL2,, DFL, EFL
Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové
krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo
rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující
čtverce, plastové a pryžové pásy
(aminoplastové termosetové podlahoviny);
linoleum a korek; antistatické povlaky; volně
kladené podlahové čtverce; pružné
laminované podlahoviny pro venkovní použití
Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky,
profily, panely, fasádní obklady (například
obklady a profily z plastů, kompozitních
materiálů, cihelných pásků,
vláknocementových desek, prvky pro
povrchové úpravy stěn a podhledů,
tvarovaná chemicky odolná kamenina a
keramické kachle)

Položka přešla pod CPR

§ 5a,7

položka přešla pod
CPR

Položka přešla pod CPR

§8

položka přešla pod
CPR

Obkladové materiály na bázi dřeva pro vnitřní použití

§7
§7

11_04_05

Obkladové prvky, desky z přírodního kamene – položka přešla
pod CPR
Obkladové desky a fasádní obklady z břidlice – položka přešla
pod CPR
Vláknocementové desky vyztužené dřevěnými částicemi –
položka přešla pod CPR
Obklady z plastů

11_04_06

Keramické obkladové prvky

§7

položka částečně
přešla pod CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR

11_04_07
11_04_08

Tvarovaná chemicky odolná kamenina
Desky a tvarované prvky ze sklovláknobetonu (SVB)

§7
§7

11_04_09
11_04_10
11_04_11
11_04_12
11_04_13 nepl.

Obkladové prvky (pásky) vápenopískové
Obkladové prvky (pásky) cihelné
Keramické kachle
Obkladové profily (schodišťové stupně) z přírodního kamene
Obkladové prvky, desky, profily z umělého kamene- položka
přešla pod CPR
Vláknocementové desky velkoformátové a maloformátové –
položka přešla pod CPR
Plastové kompozitní WPC a NFC obklady

§7
§7
§7
§7
§7

Obklady z plastů

§ 5a

Obklady z plastů

§7

11_02

11_03

11_04_01
11_04_02 nepl.
11_04_03 nepl.
11_04_04 nepl.

11_04_14 nepl.
11_04_15
11_05_01_a
11_05_01_b

TN_NV163_2017

Panely, obkladové desky, prvky a profily,
fasádní obklady, zavěšené podhledy,
závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele
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§7
§7
§7

§7
§7

EN 14915
ZRUŠEN 2017
EN 1469
ZRUŠEN 2017
EN 1469
ZRUŠEN 2017
EN 494, EN 492, EN 12467
EN 438-7, EN 13245- 2
EN 14411

položka částečně
přešla pod CPR

EN 12467

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR
položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR

ZRUŠEN 2017
EN 15286
ZRUŠEN 2017
EN 12467
EN 438-7, EN 13245- 2
EN 438-7, EN 13245- 2, EN
16153
EN 438-7, EN 13245- 2, EN
16153

11_05_01_c
11_05_02_a
11_05_02_b
11_05_02_c
11_05_03_a nepl.
11_05_03_b nepl.

11_06 nepl.
11_06_01_a_b
nový 2017

12_01_01

12_01_02

a) pro použití, na která se vztahují
požadavky na požární bezpečnost staveb,
včetně šíření plamene po povrchu a
odkapávání hmot z podhledů nebo
bezpečnost při užívání nebo hygienické
požadavky,
b) pro použití, na která se vztahují tepelně
nebo zvukově izolační požadavky
c) pro použití, na která se vztahují
požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3,F
Sádrokartonové desky, omítky a tence
laminované podhledové prvky, sádrovláknité
desky a kompozitní panely (lamináty), včetně
příslušných doplňkových výrobků
a) v požárních stěnách, příčkách nebo
stropech (nebo jejich obkladech), na které
se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3,F
b) ve stěnách, příčkách nebo stropech,
zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti
konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov
na požární úseky
Výlevky, umyvadla a společné umývací
žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety,
pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a
kompostovací záchody, macerační záchody
(záchody se zařízením na zmenšování
objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody,
splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a
vanové zástěny a přepážky a prefabrikované
hygienické buňky

12_01_05
12_01_06

12_02_01

12_02_02
12_02_04

12_03_01

TN_NV163_2017

Stavebnicové veřejné záchody a
prefabrikované záchodové kabiny s
povrchovými úpravami z materiálů
spadajících z hlediska reakce na oheň do
tříd
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2,, D, E
(A1 až E)3,F
Výrobky pro osoby s omezenou schopností

Obklady z plastů

§ 5a,7,8

Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn § 5a
a podhledů
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn
§7
a podhledů
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn § 5a,7,8
a podhledů
Zavěšené podhledy – položka přešla pod CPR
§ 5a
Zavěšené podhledy – položka přešla pod CPR

Položka přešla pod CPR

§7

§ 5a,7,8

položka částečně
přešla pod CPR

EN 438-7, EN 13245- 2, EN
16153

položka přešla pod
CPR
položka přešla pod
CPR

ZRUŠEN 2017
EN 13964
ZRUŠEN 2017
EN 13964

položka přešla pod
CPR
nový 2017

ZRUŠEN

EN 997, EN 12764, EN 14296,
EN 14528, EN 14688, EN
13407, EN 13310, EN 14055,
EN 14516, EN 14527, EN
14428
EN 997, EN 14528, EN 14688,
EN 13310, EN 14055

Sádrokartonové samonosné podhledy

§ 5a

Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany,
sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché
a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody,
splachovací nádrže plastové – umělý mramor

§8

položka částečně
přešla pod CPR

Výrobky pro zdravotně technické vybavení: splachovací
záchodové mísy, splachovací nádrže, umyvadla, umývátka,
sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, pisoárová stání, dřezy,
výlevky, turecké záchody - keramické
Sprchové a vanové zástěny, přepážky, prefabrikované
hygienické buňky
Výrobky z umělého mramoru

§8

položka částečně
přešla pod CPR

§8

položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR

Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové
soubory z hmot - plastové, umělý mramor
Stavebnicové veřejné umývárny a prefabrikované záchodové
soubory z nehořlavých hmot – keramické
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové
soubory – umělý mramor – záchodové mísy, umyvadla,
splachovací nádrže
Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
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§8

§ 5a,7,8

položka částečně
přešla pod CPR

§8

položka částečně
přešla pod CPR
položka částečně
přešla pod CPR

§8

§7

EN 14428
EN 13310, EN 997, EN 14528,
EN 14688, EN 12764, EN
14296, EN 13407, EN 14055
EN 14055, EN 14296, EN
14688, EN 997, EN 13407, EN
14516, EN 14527, EN 14428
EN 997, EN 14528, EN 14688,
EN 13310, EN 14055
EN 13310, EN 997, EN 14528,
EN 14688, EN 12764, EN
14296, EN 13407, EN 14055

12_03_02
12_03_03
12_03_04

12_03_05

12_03_06

12_03_07

TN_NV163_2017

pohybu a orientace:
-madla,
-sklopná sedátka do sprchových koutů,
-zvedací zařízení pro přemístění osob
-dlažební kostky a dlažební desky se
speciální hmatovou úpravou pro zrakově
postižené,
-akustické orientační a informační majáky
pro zrakově postižené

Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace
Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností
pohybu a orientace
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou
úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro
zrakově postižené
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou
úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro
zrakově postižené
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou
úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie
sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní
konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené
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§7
§7
§7

§7

§7

§7

