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1  ÚVOD 

Zpráva poskytuje informace o přípravě podkladů v souvislosti s činností doc. J. Markové, 

prof. M. Holického a Ing. M. Sýkory v rámci CTN pro spolehlivost a zatížení stavebních 

konstrukcí při Kloknerově ústavu ČVUT v technické komisi CEN/TC 250, v její subkomisi 

SC1 pro zatížení a v několika pracovních skupinách WG. Uvádí se zde spolupráce 

s výzkumnou organizací JRC na analýzách vybraných národně stanovených parametrů (NDP) 

a její naplnění novými údaji za ČR. Zpráva také uvádí současný stav předávání informací do 

databáze JRC jinými členskými státy CEN a možnosti využití získaných informací při 

národních kalibracích a optimalizaci vybraných parametrů NDP pro území ČR. 

 
 
2  AKTUALIZACE PARAMETRŮ NDP ZA ČR V DATABÁZI JRC  

ÚNMZ poskytl v roce 2014 Kloknerovu ústavu ČVUT anglické verze nových znění 

národních příloh ČSN Eurokódů, ve kterých došlo v uplynulých dvou letech ke změnám. Doc. 

J. Marková zadala tyto národní přílohy na webové strany JRC a provedla potřebné aktualizace 

informací v příslušných schránkách s jednotlivými parametry NDP.  

Tyto aktualizace se týkaly národních příloh a jejich NDP k ČSN EN 1990, 

ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1991-

4, ČSN EN 1992-2, ČSN EN 1996-1-1+A1 a ČSN EN 1998-3 (viz Příloha 1). V současnosti 

se připravuje 4. Změna ČSN EN 1991-2 a 2. Změna ČSN EN 1991-1-7. Nové anglické verze 

národních příloh se po jejich schválení na ÚNMZ také doplní do databáze JRC. Provedení 

aktualizací informací za ČR je v současnosti důležité, protože předsedové jednotlivých 

subkomisí SC1 až SC9 a předsedové pracovních skupin WG získávají přístupová práva pro 

možnosti provedení analýz NDP jako podkladového materiálu pro 2. generaci Eurokódů. 

Záměrem technické komise CEN/TC 250 je, aby se parametry NDP v 2. generaci 

Eurokódů co nejvíce shodovaly s parametry, které si zvolí členské státy CEN. Výzkumná 

organizace JRC proto opakovaně vyzvala k tomu, aby si každý stát zadal své národně zvolené 

parametry do databáze a vysvětlil důvody případných odchylek od doporučení. Zdůvodnění 

odlišného národního rozhodnutí však může být v některých případech nesnadné, protože bývá 

výsledkem jednání expertů na národní úrovni, někdy také vyplývá z výsledků pracovních 

jednání některých zemí CEN. Důležité je také hledisko národní tradice, zkušeností 

s používáním některých metod, vlastností národních materiálů i dosahované jakosti 

stavebních prací. Proto jednoznačná identifikace příčin národního odchýlení od doporučeného 

parametru není někdy snadná, navíc také závisí na odborných znalostech zpracovatelů 

příslušné části Eurokódů, nebo na jejich ochotě přejít od osvědčených národních postupů 

k něčemu novému, s čím jsou dosud jen menší národní zkušenosti.  

Pokud je zadávaný národně stanovený parametr shodný s doporučenou hodnotou, 

kterou může představovat např. určitá hodnota základní veličiny (pevnost materiálu, 

charakteristická hodnota zatížení) nebo např. také aplikační pravidlo, pak se v databázi JRC 

objeví  informace, že byl v originálních Eurokódech doporučený parametr národně přijat (stav 

„recommended“). Tím je zadávání parametru ukončeno a lze přejít k zadávání následujícího 

parametru. 

Pokud se však příslušný parametr členského státu od doporučeného parametru odlišuje, 

pak se v databázi objeví informace, že byl proveden „jiný“ výběr (stav „other“). Podle 

charakteru NDP je obvykle možné vložit předepsanou formou (ve wordovském nebo 

excelovském dokumentu) informaci o tomto „jiném“ národně stanoveném parametru. Pokud 

je potřebné použít pro vložení dokument v Excelu, JRC připravila tabulky v šabloně, která 

vychází z tabulky uvedené pro daný NDP v příslušné části EN Eurokódu. Při vlastním 

zadávání se však v některých případech naráží na problém, že je potřebné vzorovou tabulku 
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upravit tak, aby se do ní daly zapsat všechny národní změny, kterých může být více. Pokud se 

podaří tabulku upravit (např. přidat sloupec nebo řádek - někdy bývá vůči úpravě uzamčena 

heslem), nemusí být již možné tabulku zpětně nahrát do databáze, která již může odmítnout 

národně upravenou verzi tabulky přijmout. V těchto případech je potřebné písemně požádat o 

pomoc správce databáze v JRC, což představuje časový problém.   

V dalším kroku se má vysvětlit, proč země CEN zvolila „jiný“ parametr a nepřijala 

doporučení CEN. Zde je třeba odlišit případy, které jsou celkem zřejmé a nevyžadují si proto 

podrobnější zdůvodnění, od případů, u kterých se vyžaduje nebo je žádoucí národní volbu 

odlišného parametru vysvětlit.  

Zdůvodnění volby „jiného“ parametru se nevyžaduje v případech, kdy se provádí volba 

z několika alternativních postupů uvedených v Eurokódech. Volba se provede pouhým 

označením příslušné národně zvolené alternativy. Chybí zde však možnost země CEN volbu 

zvolené varianty zdůvodnit. V těchto případech by JRC mělo od členských států CEN 

požadovat zdůvodnění, ze kterého by bylo zřejmé, na základě jakých analýz nebo porovnání 

se příslušný stát rozhodl pro výběr dané alternativy. Usnadnilo by to připravované analýzy 

JRC na omezení počtu alternativních postupů (tím by se také snížil počet NDP). Dalším 

problémem, ke kterému v některých případech při zadávání NDP dochází, je současný výběr z 

několika postupů, který může, avšak také nemusí být v databázi JRC povolen. Například u tří 

alternativních geotechnických postupů v EN 1990 je dovoleno současně národně zvolit jeden 

až všechny tři postupy. Naopak v EN 1991-1-5 u dvou alternativních postupů stanovení 

rozdílové složky teploty u hlavní nosné konstrukce mostu je v databázi dovoleno uvést pouze 

jedinou alternativu. Pro doplňující vysvětlení, proč se určitý stát rozhodl používat obě 

alternativy (popř. za jakých podmínek), již pro to není v databázi vytvořen prostor pro národní 

vysvětlení. Tím pak JRC nezískává informaci, že se ve skutečnosti v některém státě uplatňují 

oba alternativní přístupy, což může vést k nepřesnostem při vyhodnocování údajů z databáze.   

V případech, kdy se zdůvodnění volby „jiného“ parametru NDP vyžaduje, lze rozlišit 

tyto případy: 

– Zdůvodnění je zřejmé, jedná se například o hledisko geografické, např. jsou 

vypracovány nové klimatické mapy, zjištěny určité klimatické parametry 

vyhodnocené na základě měření ČHMÚ. 

– Zdůvodnění  je zachyceno a vysvětleno v závěrečné zprávě o řešení nebo 

v rozborových úkolech RÚ. 

– Zdůvodnění vyplývá z národních tradic, z konstrukčních zásad, popř. z dohody 

v příslušné TNK při ÚNMZ nebo v rámci některých států CEN. 

– Žádné zdůvodnění není k dispozici, národní rozhodnutí je nejasné, je třeba hledat 

další vysvětlení. 

Procenta doporučených parametrů NDP, které byly v ČR přijaty, jsou v jednotlivých 

řadách EN 1990 až EN 1999 odlišná. V některých případech je u nás přijímána hodnota 

parametru z rozmezí doporučených hodnot, protože však nebyla u nás zvolena podtržená, a 

tedy upřednostňovaná hodnota, tak se v databázi JRC zapíše volba „jiného“  parametru. Tím 

se snižuje procento přijetí doporučených parametrů NDP. Procento přijetí doporučených 

hodnot je uvedeno v Příloze 2, je v souladu s předními členskými zeměmi CEN.  
Stav plnění databáze JRC členskými zeměmi ke konci září 2014 je uveden v tabulce 1. 

V současnosti své parametry zadává již 26 zemí (4 země zůstávají pouze registrovány, jedna 

se dosud nepřihlásila). Z tabulky 1 je zřejmé, že několik zemí CEN již zadalo téměř všechny 

NDP, nově zadala své parametry Francie, která má téměř 100 % naplnění, také UK již 

rychleji postupuje.  
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Tab. 1 Stav plnění databáze JRC k 09/2014 

Soubory B CZ DK FIN GB FR NL N PL PRT RO SK 

EN 1990 46 46 10 46 36 36 10 11 6 36 4 26 

EN 1991 114 348 227 294 345 348 100 347 180 215 327 75 

EN 1992 143 221 165 208 218 221 158 221 174 213 205 177 

EN 1993 430 431 192 63 291 395 89 431 256 78 427 91 

EN 1994 50 52 36 50 52 52 14 52 31 36 51 33 

EN 1995 0 33 26 30 33 33 27 33 17 0 29 11 

EN 1996 0 58 45 4 58 58 41 42 37 41 55 0 

EN 1997 0 55 51 0 55 55 55 55 23 0 53 0 

EN 1998 141 142 0 0 129 142 0 118 68 75 122 12 

EN 1999 86 90 78 0 90 0 0 90 27 75 89 40 

Součet 1010 1476 830 695 1307 1340 494 1400 819 769 1362 465 

v % 68 100 56 47 89 91 34 95 56 52 92 32 

 

 

3 KALIBRACE PARAMETRŮ NDP 

Některé parametry NDP je potřebné dále analyzovat a optimálně zvolit. Význam určitého 

parametru (nebo jejich seskupení) pro spolehlivost nosného prvku nebo celé konstrukce lze 

stanovit na základě spolehlivostních analýz provedených podle zásad přílohy C EN 1990. 

Sledovaný nosný prvek se navrhne podle EN 1990 až EN 1999 s použitím doporučených, 

případně upravených úrovní parametrů NDP (např. podle požadavků JRC nebo CEN/TC 250, 

podle požadavků na národní bezpečnost). Provede se spolehlivostní analýza takto navrženého 

nosného prvku a vypočítají se ukazatele spolehlivosti (tj. index spolehlivosti , 

pravděpodobnost poruchy pf), které se porovnají se směrnými hodnotami ukazatelů 

spolehlivosti. Při stanovení směrných hodnoty indexu spolehlivosti se uváží návrhová 

životnost konstrukce, popř. další hlediska, např. úroveň údržby konstrukce.  

Pro rozlišení tříd spolehlivosti konstrukce podle zvolených úrovní příslušných NDP se 

využijí zásady přílohy B normy EN 1990. Tato příloha  umožňuje diferencovat stavební prvky 

nebo celý konstrukční systém prostřednictvím indexů spolehlivosti . Rozlišují se zde tři třídy 

spolehlivosti RC1 až RC3, které odpovídají třem třídám následků CC1 až CC3. Doporučené 

hodnoty indexu spolehlivosti  jsou uvedeny v tabulce 2.  
 

Tab. 2 Doporučené hodnoty indexu spolehlivosti .                         

Třída spolehlivosti a příklady staveb, kde 

mohou být nosné výrobky zabudovány. 
Minimální hodnoty  (pro mezní stavy únosnosti) 

Referenční doba 1 rok Referenční doba 50 let 

RC3 - stavby pro shromažďovací účely 5,2 4,3 

RC2 - obvyklé typy staveb 

(administrativní a obytné budovy) 

4,7 3,8 

RC1 - budovy zemědělské nebo obdobné, 

ve kterých se vyskytuje málo osob 

4,2 3,3 

 

Předpokládá se, že stavební prvek navržený podle ČSN EN 1990 včetně doporučených 

hodnot národně stanovených parametrů (např. dílčích součinitelů pro zatížení F a materiálové 

vlastnosti M, součinitelů kombinace ψ) má index spolehlivosti  větší, než je směrná hodnota 

indexu spolehlivosti t = 3,8 pro padesátiletou životnost. V příloze B se neuvažuje větší třída 
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spolehlivosti než RC3. Pokud se požaduje ještě větší spolehlivost (např. u chemických 

provozů, ropných rafinerií), je již potřebné provést individuální posouzení. 

Pro výběr určité třídy spolehlivosti stavby a jejích nosných prvků je potřebné uvážit: 

 účel a četnost používání stavby, 

 příčiny nebo způsoby dosažení mezních stavů, 

 možné následky poruchy vyjádřené prostřednictvím ztrát lidských životů, škod na 

lidském zdraví, ekologických nebo ekonomických ztrát, 

 náklady a opatření nezbytná pro snížení rizika poruchy konstrukce. 

Kalibrace NDP se mohou uplatňovat pro stanovení hodnot dílčích součinitelů zatížení a 

materiálových vlastností a dalších součinitelů spolehlivosti a také pro výběr z alternativních 

pravidel pro kombinace zatížení uvedených v EN 1990.  

Pro pravděpodobnostní kalibrační analýzy je potřebné definovat směrné ukazatele 

spolehlivosti (směrné hodnoty t, PFt), k nimž se vybrané parametry NDP (např. součinitele 

spolehlivosti γ, ξ, ψ) budou kalibrovat. Tyto směrné ukazatele je možné v průběhu kalibrací 

dále upravovat a optimalizovat. Snahou je samozřejmě určit optimální hodnoty parametrů 

NDP. Hodnoty stanovené v kalibračních analýzách se použijí při navrhování nosných prvků 

nebo celých konstrukcí nebo jejich nosných prvků, v případě potřeby se dále upravují.  

Při kalibračních analýzách se vychází z minimalizace (optimalizace) ukazatele D  

D = wi  


n

k
Fjmik

,
1

2

t
-)(    (1) 

kdekje vypočtený index spolehlivosti k-tého nosného prvku nebo zvolených průřezů pro 

určitý soubor parametrů NDP (např. pro specifikovaný soubor dílčích součinitelů zatížení a 

materiálových vlastností). Hledá se minimální (optimální) hodnota ukazatele D pro určitý 

způsob zatížení nosného prvku a pro zvolený soubor dílčích součinitelů, redukčních 

součinitelů a dalších součinitelů spolehlivosti. Sleduje se také, zda při minimalizaci ukazatele 

D nedochází k nežádoucímu snížení směrné úrovně spolehlivosti, kdy lze využít váhový 

součinitel w uvedený ve vztahu (1). Soubor prvků spolehlivosti, který splňuje stanovené 

požadavky, je možné považovat za optimální. Schéma postupu kalibrace součinitelů 

spolehlivosti je znázorněno na obr. 1. 
 

Optimalizace 

ČSN EN 

Eurokódy 
Národně stanovené parametry podle 

databáze JRC 

Pravděpodobnostní 

modely (JCSS) 

Kalibrace 

Min D (W) Pft, t,  

Hodnot prvků spolehlivosti: , ,  

Návrh NDP (národní přílohy) Návrhy konstrukcí 

Výběr modelů, vstupní kritéria, národní podmínky 

Analýza rizik 

Definitivní návrh 
 

 

Obr. 1 Schéma postupu rozhodování o národně stanovených parametrech na základě 

pravděpodobnostních kalibrací prvků spolehlivosti, optimalizace a analýzy rizik. 
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Pro praktické použití normativních předpisů je vhodné počet dílčích součinitelů co 

nejvíce omezit. Z hlediska ekonomického je však žádoucí mít k dispozici větší počet dílčích 

součinitelů tak, aby byly navržené nosné prvky spolehlivé i hospodárné pro široké spektrum 

různých druhů staveb.  

Proto lze malou diferenciaci prvků spolehlivosti, která je doporučena v současné 

generaci Eurokódů, považovat za méně vhodnou. Připravuje se rekalibrace některých prvků 

spolehlivosti, které se budou uskutečňovat v rámci pracovní skupiny CEN/TC 250/WG7 a 

kterých se bude také účastnit CTN Kloknerova ústavu. 

 

 

4  ANALÝZY PROVEDENÉ V RÁMCI CEN/TC 250 V ROCE 2014 

Doc. J. Marková ve spolupráci s prof. M. Holickým připravovali a analyzovali pracovní 

materiály v rámci činnosti v technické komisi CEN/TC 250 a ve třech jejích pracovních 

skupinách CEN/TC 250/WG2, WG6 a WG7 v roce 2014. Zasílali doporučení pro hlasování 

k dokumentům připraveným v CEN/TC 250. 

Skupina CEN/TC 250/WG2 (prof. Milan Holický, příští setkání 2/12/2014) připravuje 

podkladové materiály pro nový Eurokód pro hodnocení existujících konstrukcí. J. Marková na 

požádání předsedy WG2  Dr. J. Fischera vyplnila dokument N2034 o postupech hodnocení a 

ověřování existujících konstrukcí pro ČR. 

Skupina CEN/TC 250/WG6 (doc. J. Marková, příští setkání v Bruselu 13/11/2014) se 

zaměřuje na zpracování pokynů pro robustnost pozemních a inženýrských staveb. Připravují 

se zde pokyny do EN 1990 a EN 1991-1-7, řeší se koordinace zásad navrhování na robustnost 

s dalšími materiálově zaměřenými částmi. 

Skupina CEN/TC 250/WG7 (doc. J. Marková, setkání se uskutečnila ve dnech 

28.3.2014 v Bruselu a 4.11.2014 v Pise) se zabývá rozvojem zásad navrhování, v současnosti 

probíhají práce na rekalibracích dílčích součinitelů zatížení a materiálových vlastností, na 

analýzách alternativních geotechnických přístupů, na ověření mezních stavů ULS/GEO. J. 

Marková se zúčastňuje prací na kalibracích dílčích součinitelů a na příloze A4 pro zásobníky 

a nádrže k EN 1990. Řeší se problematika kategorizace spolehlivosti konstrukcí v souvislosti 

s úrovní jakosti při provádění (příloha B). U zásobníků je důležitá koordinace spolehlivosti 

přes všechny části Eurokódů, např. dosažení větší konzistence dílčích součinitelů pro 

zásobníky a nádrže, tříd následků pro ocelové zásobníky. Skupina WG7 také analyzuje nové 

pokyny ISO/DIS 2394, z nichž vybrané by se mohly použít pro další rozvoj EN 1990.  

 

 
5  ANALÝZY PROVEDENÉ V RÁMCI CEN/TC 250/SC1 

Doc. Marková spolupracuje s prof. M. Holickým a Ing. M. Sýkorou na přípravě 

pracovních materiálů v rámci CEN/TC 250/SC1 pro zatížení, ve skupinách WG1 (klimatická 

zatížení), WG2 (námrazy) a WG3 (zatížení mostů dopravou). Tyto materiály se pravidelně 

projednávají v CEN/TC 250/SC1. 

Činnost ve skupině CEN/TC 250/SC1/WG1 a v jejích třech pracovních podskupinách 

pro sníh, vítr a teploty:  

–  EN 1991-1-3 pro zatížení sněhem (mimořádné sněžení, tvarové součinitele, střechy 

v různých výškových úrovních, modely v nové ISO 4355 pro sníh, potřeba většího 

souladu map zatížení sněhem v členských zemích), 

–  EN 1991-1-4 pro zatížení větrem - plánuje se zjednodušení základního textu této 

normy, přesunutí konstrukčního součinitele cscd z kapitoly 6 do některé z příloh 

EN 1991-1-4 (pro běžné konstrukce nejsou potřebné). Pro možnost převedení 

pokynů pro zatížení větrem na stožáry, komíny a věže z EN 1993 do EN 1991-1-4 
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je potřebné definovat průměrný tlak větru a součinitele síly. Je zde třeba 

analyzovat hodnoty dílčího součinitele pro vítr (nekonzistence EN 1993 s EN 1990 

a s normami CENELEC). Na převedení zásad navrhování a kombinací zatížení 

z EN 1993-2-1 a EN 1993-2-1 pro stožáry, komíny a věže do EN 1990 

spolupracuje doc. J. Marková s Dr. N. Malakatasem a P. Formichim.  

–  EN 1991-1-5 pro zatížení teplotou – probíhají analýzy a redukce alternativních 

postupů pro zatížení mostů teplotou, existuje nekonzistence v jednotlivých 

složkách teploty, chybí podrobnější modely a pokyny pro zatížení budov teplotou.  

Činnost ve skupině WG2 pro zatížení námrazou: z ISO 12494 se převedou vybrané 

pokyny do ČSN EN 1991-1-8 a upraví se definice, v hlavním textu se ponechají pouze 

základní pokyny a text se zjednoduší, většina tabulek se uvede až v přílohách. Připravují se 

podklady pro zpřesnění modelů zatížení námrazou. Provedou se kalibrace dílčích součinitelů 

zatížení pro současné působení větru a sněhu. Připravuje se také žádost o podpoření tvorby 

celoevropské mapy námraz. Velmi kladně se hodnotila NP ČSN ISO 12494, kterou doc. 

Marková představila ve své prezentaci na WG2 na jaře 2014. Má být vzorem pro tvorbu NP 

dalších členských zemí. 

Činnost ve skupině WG3 pro zatížení mostů dopravou (zajišťuje Ing. M. Sýkora, 

jednání 3.4. 2014 ve Vídni a 24.9. 2014 ve Stockholmu) – připravuje se celková revize 

EN 1991-2 na základě národních připomínek, zpřesňují se pokyny pro sdružené mosty, pro 

zavěšené mosty, pro kmitání mostů, modely na únavu, pro ložiska a závěry, pro zatížení 

mimořádnými vozidly a zatížení železniční dopravou.  

Další skupiny WG4 pro požáry, WG5 pro zásobníky a nádrže a WG6 pro proudy a vlny 

svou činnost bude teprve zahajují, jejich činnost bude také sledována v rámci CTN při KÚ. 

CTN při KÚ se vyjádřilo a doporučilo ÚNMZ v roce 2014 hlasovat k těmto 

dokumentům: 

 BT N 9670 Drafting rules for future work of CEN/TC 250 Structural Eurocodes; 

 N 1136 Cerame  Unie as liaison organisation with CEN/TC 250; 

 BTC036/2014 Structural and geotechnical design rules: CEN/TC250 Structural 

Eurocodes and other CEN/TCs; 

 N 1094 Approval for liaison between CEN/TC 250 and EAA (European Aluminium 

Association); 

 N 1093 Approval for liaison between CEN/TC 250 and BIBM (Bureau International 

du Béton Manufacturé); 

 N1064 Approval for liaison between CEN/TC 250 and Glass for Europe; 

 Změna  EN 1991-1-3/A1. 

 

 

6  ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

ČR je první země CEN, které se podařilo naplnit databázi JRC našimi národně 

stanovenými parametry a dále plní své povinnosti týkající se aktualizace parametrů NDP, 

pokud dojde ke změně některé z národních příloh. Aktualizace parametrů v databázi JRC byla 

prověřena Ing. Bařinovou dne 13.10.2014 v Kloknerově ústavu. 

V databázi JRC jsou nyní registrovány s výjimkou jediné všechny členské země CEN. 

V současnosti obsahuje tato databáze již dost informací o výběru NDP v jednotlivých zemích 

CEN. Plánuje se, že parametry NDP, které se týkají dílčích součinitelů a součinitelů 

kombinace, budou vyhodnoceny ve spolupráci pracovní skupiny WG7, JRC a 

CEN/TC 250/SC1. Zjistí se, jaké kombinace zatížení a prvky spolehlivosti přijaly jednotlivé 
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země CEN. Tyto údaje se pak použijí pro navazující kalibrace dílčích součinitelů a pro 

stanovení směrných úrovní spolehlivosti. 

Shromáždily se také připomínky k ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-1 až ČSN EN 1991-

1-5 a ČSN EN 1991-2 za CTN při KÚ, za Fakultu stavební a za ČKAIT, které se přeložily do 

angličtiny a předaly na ÚNMZ k jejich odeslání na CEN/TC 250. Tyto připomínky jsou 

důležité, protože na jejich základě pracovní skupiny WG zahájí práce na udržování Eurokodů. 

Podle CEN/TC 250 se pak projekční týmy (PT) budou zabývat dalším rozvojem a 

zjednodušováním Eurokódů, úpravami pro jejich větší srozumitelnost. Revizemi původních 

textů Eurokódů by se měly zabývat jednotlivé pracovní skupiny WG, které by měly také 

připomínkovat nově zpracované pokyny pro 2. generaci Eurokódů. 

J. Marková ve spolupráci s M. Holickým připravují pro JRC podklady pro analýzu 

úrovní spolehlivosti vybraných dílčích součinitelů a dalších prvků spolehlivosti pro budovy. 

Pracovníci CTN při Kloknerově ústavu se účastnili také propagace Eurokódů a 

technické pomoci při zavádění Eurokódů a přípravě národních příloh v dalších zemích. 

Doc J. Marková se zúčastnila workshopu o Eurokódech v Gruzii, Tbilisi (02/2014) a v Bosně 

a Hercegovině,  v Sarajevu a Mostaru 09/2014. 

V roce 2015 se očekávají podobné aktivity řešitelského týmu jako v roce 2014; 

předpokládá se, že hlavní aktivity budou zahrnovat spolupráce při tvorbě a připomínkování 

pracovní dokumentů v rámci činnosti CEN/TC 250 a její subkomisi pro zatížení SC1. 

 

 

7 NÁKLADY NA ŘEŠENÍ ÚKOLU 

Prostředky v celkové částce 100 tis. Kč (včetně 17,36 tis. Kč DPH) byly použity v souladu 

s platnými předpisy. Náklady řešení zahrnují kancelářské potřeby a odbornou literaturu 

(12 tis. Kč), služby v souvislosti s údržbou výpočetní techniky v rámci CTN (9,64 tis. Kč), 

příspěvek na režii pracoviště (35 tis. Kč), mzdové prostředky (20 tis. Kč) a povinné odvody 

35 %.  
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PŘÍLOHA 1 INFORMACE K DOPLNĚNÍ DATABÁZE JRC ZA ČR V ROCE 2014 

 

V Příloze 1 jsou uvedeny doplňující informace k parametrům NDP aktualizovaných částí 

ČSN Eurokódů, které byly zadány do databáze JRC. Také byly nahrány aktualizace národních 

příloh (NP).  

 

ČSN EN 1990 

 

 A1.3.1(1), tab. 1.2(B) – pro budovy nelze žádnou z alternativ pro kombinace zatížení 

v databázi JRC upřednostnit, zatímco pro mosty to lze provést a také podrobněji 

vysvětlit 1)  

 A1.3.1(5) – v databázi JRC nelze doplnit informace k vybranému parametru 1)  

 A.2.2.4(4) – uvedena pouze jediná hodnota pro max. rychlost větru (v ČR je několik 

hodnot podle oblastí) 1)  

 A2.3.1(5) – umožňují se uvést 2 geotechnické přístupy, nelze však doplnit podmínky, 

za kterých se tyto přístupy používají 1)  

 NCCI – uvedena bibliografie 

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-1-1 

 upřesněna ustanovení 2.2(3), 5.2.3(1) 

 

ČSN EN 1991-1-2  

 2.4(4) – v NP chybí rozlišení na pozn. 1 a 2, k 2. poznámce nebylo nic specifikováno, 

chybí upřesnění, o jaké národní předpisy se jedná 2)  

 4.3.1(2) – je třeba lépe přizpůsobit vstup do databáze JRC 1) 

 NCCI doplněno 

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-1-3  

– upravena revidovaná ustanovení, zejména podle změn provedených v NP  

 

ČSN EN 1991-1-4 

 4.2(1) Pozn. 2 – neumožňuje se zadat více hodnot základní rychlosti větru 1) 

 upřesněny 4.3.2(2), 4.3.5(1), 7.1.3(1) 

 NCCI doplněno 

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-1-5  

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-1-6 

 4.10(1) upraveno 

 provedena aktualizace referencí 
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 NCCI doplněno pro 4.11.2(2) 

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-1-7  

 provedena aktualizace NP 

 

ČSN EN 1991-4  

 A.4(3) – aktualizace tabulky – problém s formátem zadání 1) 

 doplnění NCCI 

 provedena aktualizace NP 

 

 

ČSN EN 1991-2 

Aktualizace vybraných ustanovení pro železniční dopravu se provede po schválení konečné verze 

NP a zpracování její anglické verze 

 

ČSN EN 1996-1-1 + A1 

– 3.6.4(3) – v databázi JRC potřeba opravit číslování z 3.6.3(3) na 3.6.4(3)1) 

– 8.1.2(2) – doplněno 

– 8.5.2.2(2) – databáze neumožňuje uvést další informace (pouze číselné údaje)1) 

– provedena aktualizace NP 

 

 

EN 1998-3 

 provedena aktualizace NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POZNÁMKY:   

 
1)  Navrhne se doporučení pro JRC a předá se dr. S. Dimové 

2) Ověří se v národní příloze 
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PŘÍLOHA 2 PŘEHLED NDP ZA ČR V DATABÁZI JRC  

 

 

V následující tabulce je uveden přehled počtu parametrů NDP v databázi JRC pro jednotlivé 

soubory EN Eurokódů a percentuálně počet přijatých doporučených parametrů ČR k 09/2014. 

 

 
 

Norma Počet NDP v databázi % doporučených NDP v ČR  

Zásady navrhování 

EN 1990 11 60 

A2 k EN 1990 35 88 

Zatížení 

EN 1991-1-1 16 45 

EN 1991-1-2 15 100 

EN 1991-1-3 32 56 

EN 1991-1-4 67 90 

EN 1991-1-5 28 70 

EN 1991-1-6 26 85 

EN 1991-1-7 47 96 

EN 1991-2 98 82 

EN 1991-3 8 100 

EN 1991-4 11 100 

Navrhování betonových konstrukcí 

EN 1992-1-1 136 88 

EN 1991-1-2 22 89 

EN 1992-2 55 88 

EN 1992-3 8 75 

Navrhování ocelových konstrukcí 

EN 1993-1-1 30 100 

EN 1993-1-2 8 60 

EN 1993-1-3 24 100 

EN 1993-1-4 11 100 

EN 1993-1-5 19 73 

EN 1993-1-6 18 100 

EN 1993-1-7 4 100 

EN 1993-1-8 6 100 

EN 1993-1-9 12 100 

EN 1993-1-10 4 33 

EN 1993-1-11 19 100 

EN 1993-1-12 6 67 

EN 1993-2 63 100 

EN 1993-3-1 53 83 

EN 1993-3-2 24 92 

EN 1993-4-1 58 100 

EN 1993-4-2 11 100 

EN 1993-4-3 25 100 

EN 1993-5 18 100 

EN 1993-6 18 93 

Navrhování ocelobetonových konstrukcí 

EN 1994-1-1 22 100 

EN 1994-1-2 14 100 

EN 1994-2 16 100 
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Navrhování dřevěných konstrukcí 

EN 1995-1-1 16 100 

EN 1995-1-2 11 100 

EN 1995-2 6 100 

Navrhování zděných konstrukcí 

EN 1996-1-1 29 83 

EN 1996-1-2 12 67 

EN 1996-2 8 50 

EN 1996-3 9 67 

Navrhování geotechnických konstrukcí 

EN 1997-1 31 94 

EN 1997-2 0 0 

Navrhování konstrukcí proti zemětřesení 

EN 1998-1 61 91 

EN 1998-2 38 100 

EN 1998-3 12 83 

EN 1998-4 12 100 

EN 1998-5 7 100 

EN 1998-6 12 100 

Navrhování hliníkových konstrukcí 

EN 1999-1-1 39 100 

EN 1999-1-2 8 50 

EN 1999-1-3 31 100 

EN 1999-1-4 9 100 

EN 1999-1-5 3 100 
 
 


