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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.220.50  Březen 2009 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 
staveb –  
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech 
vystavených vnějšímu požáru 

ČSN 
EN 13501-5 
OPRAVA 2 
73 0860 

idt EN 13501-5:2005/AC:2008-09 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 13501-5:2006 je českou verzí opravy EN 13501-5:2005/AC:2008-09. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 13501-5:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 13501-5:2005/AC:2008-08. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace 
podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru z března 2006 se opravuje takto: NP1) 

V článku B.4.2.4, v tabulce s názvem „Zkouška prohoření (stupeň 2)“, řádek s názvem „Čas prohoření” nahra-
zuje část tabulky pod názvem „Kritéria” takto: 

Třída BROOF (t4) Třída CROOF (t4) Třída DROOF (t4) Třída EROOF (t4) 

≥ 60 minut < 60 minut 

≥ 30 minut 

< 30 minut < 30 minut 

V tabulce B.1, v části „Volba desek pro zkoušku 1“, v řádku „Trapézová ocelová deska“ (druhý řádek od konce 
tabulky) se po opakování názvu řádku tabulky, mění tato část tabulky takto: 

Trapézová 
ocelová 
deska 

   
x  x  

V tabulce B.2, v části „Volba podkladů pro zkoušku 2“, druhém řádku názvu tabulky, se nahrazuje text „Normový 
podklad pro zkoušku 2“ textem „Výběr podkladu a sklonu pro zkoušku 2“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček 

 

                                                      
NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Znění EN 13501-5:2005/AC:2006 bylo zohledněno vydáním ČSN EN 13501-5/oprava 1 

v březnu 2007. Opravy Obsahu a článků 3.9 a 6.4.5.5.1 v EN 13501-5:2005/AC:2008 byly zohledněny již při vydání 
ČSN EN 13501-5:2006. 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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