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Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup  
Stavebnictví 
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POKYN  F 

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS) 
 
 

TRVANLIVOST  
A SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 

(Revize září 2002) 
 
 

(Původně vydaný po projednání na  47. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném 
dne 1. července 1999 jako dokument CONSTRUCT 99/367.  

Aktualizovaný po pojednání Stálým výborem pro stavebnictví v září 2002) 
 
 

Předmluva 
V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, �e Stálý 

výbor mů�e �na �ádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv 
otázku vyplývající z provádění a praktického pou�ívání této směrnice�. 

Aby se pokud mo�no zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy 
i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslu�né 
slu�by Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat 
řadu pokynů zabývajících se specifickými zále�itostmi ve vztahu k provádění, 

praktickému uplatňování a pou�ívání směrnice. 

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice. 

Nejsou právně závazné a �ádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. 
Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou 

stejnou měrou vyhovovat směrnici. 

Budou se o ně v první řadě zajímat a pou�ívat je ti, kteří jsou zapojeni do 
provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska. 

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo ru�eny postupem stejným jako 
postupem, který vedl k jejich vydání. 
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GUIDANCE PAPER  F 
(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) 

 
 

DURABILITY  
AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

(Revision Sep 2002) 
 
 

(originally  issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 47th 
meeting on 01 July 1999, as document CONSTRUCT 99/367.  

Updated following consultation of SCC Sep 02) 
 
 

Preface 
Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states that the 
Standing Committee may, �at the request of its Chairman or a Member State, 

examine any question posed by the implementation and the practical application of 
this Directive�. 

In order to ensure as far as possible a common understanding between the 
Commission and the Member States as well as among the Member States themselves 

as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, 
assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of 

Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, 
practical implementation and application of the Directive. 

These papers are not legal interpretations of the Directive. 

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in 
any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other 

procedures that may equally satisfy the Directive. 

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the 
Directive, from a legal, technical and administrative standpoint. 

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure 
leading to their issue. 
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TRVANLIVOST  
A SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 

 

1. Předmět 

1.1 Tento pokyn se týká otázky trvanlivosti související s prováděním směrnice Rady 
89/106/EHS1) (dále jen směrnice o stavebních výrobcích nebo CPD), ve znění směrnice 
Rady 93/68/ES2). Berou se v úvahu pouze hlediska týkající se bezprostředně tvorby 
technických specifikací. 

1.2 Pokyn je určen zpracovatelům technických specifikací (členům CEN/CENELEC 
a EOTA), aby jej vzali spolu s příslu�nými mandáty a ustanoveními v nich uvedenými 
v úvahu, a regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru 
(EHP). Přihlí�í ke sdělení Komise o interpretačních dokumentech směrnice 
89/106/EHS3). 

2. Zmínky o trvanlivosti v CPD a IDs 

2.1 CPD, 2. bod odůvodnění preambule � �předpisy členských států zahrnují po�adavky 
týkající se nejen bezpečnosti staveb, ale i ochrany zdraví, trvanlivosti, úspory energie, 
ochrany �ivotního prostředí, hledisek hospodárnosti a dal�ích důle�itých hledisek 
veřejného zájmu.� 

2.2 CPD, čl. 3 odst. 1 a příloha I � Základní po�adavky (kladené na stavby) se musí 
dodr�ovat během ekonomicky přiměřené �ivotnosti. 

2.3 IDs, bod 1.3.5 � �Ekonomicky přiměřená �ivotnost: (1) �ivotnost je doba, po kterou 
budou funkční schopnosti stavby udr�ovány na úrovni slučitelné s plněním základních 
po�adavků. (2) Ekonomicky přiměřená �ivotnost předpokládá, �e budou uva�ována 
v�echna příslu�ná hlediska, jako jsou: náklady na projekt, stavbu a u�ívání; náklady 
vznikající z provozních překá�ek; rizika a následky poruchy stavby během její �ivotnosti 
a náklady na poji�tění k pokrytí těchto rizik; plánovaná částečná obnova; náklady na 
kontrolní prohlídky, údr�bu a opravy; provozní a správní náklady; odstranění; hlediska 
ochrany �ivotního prostředí.� 

2.4 IDs, bod 5.1 odst. 2 � �Členské státy mohou, pokud to pova�ují za nutné, učinit 
s ohledem na splnění základních po�adavků opatření týkající se �ivotnosti, která mů�e 
být pokládána za přiměřenou pro v�echny druhy staveb, nebo některý z nich, nebo pro 
části staveb.� 

2.5 IDs, bod 5.1 odst. 2 � �jestli�e předpisy týkající se trvanlivosti staveb ve vztahu 
k základnímu po�adavku souvisí s charakteristikami výrobků, pak se v mandátech pro 
vypracování evropských norem a řídicích pokynů pro evropská technická schválení 
musí na tyto výrobky rovně� vztáhnout hlediska trvanlivosti.� 

                                                 
1)  Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989. 
2)  Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993. 
3) Úř. věst. č. C 62, 28. 2. 1994. 
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DURABILITY  
AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

 

1. Scope 

1.1 This paper addresses the issue of durability within the context of the implementation of 
Council Directive 89/106/EEC1) (hereafter referred to as the Construction Products 
Directive or CPD), as amended by Council Directive 93/68/EC2). Only aspects related 
to the immediate production of technical specifications are considered. 

1.2 The Guidance Paper is intended for technical specification writers (CEN/CENELEC 
and EOTA members), for consideration together with the respective mandates and 
provisions given therein, and regulators and enforcement authorities within the 
European Economic Area (EEA). It takes account of the Communication of the 
Commission with regard to the interpretative documents of Directive 89/106/EEC3). 

2. References relating to durability in the CPD and IDs 

2.1 CPD 2nd whereas � �Member States have provisions, including requirements, not only 
to building safety but also to health, durability, energy economy, protection of the 
environment, and other aspects important in the public interest.� 

2.2 CPD Article 3.1 and Annex I � Essential Requirements (applicable to works) shall be 
satisfied during an economically reasonable working life.  

2.3 IDs, para 1.3.5 � �Economically reasonable working life : (1) The working life is the 
period of time during which the performance of the works will be maintained at a level 
compatible with the fulfilment of the essential requirements. (2) An economically 
reasonable working life presumes that all relevant aspects are taken into account, such 
as: costs of design, construction and use; costs arising from hindrance of use; risks and 
consequences of failure of the works during its working life and costs of insurance 
covering these risks; planned partial renewal; costs of inspections, maintenance, care 
and repair; costs of operation and administration; disposal; environmental aspects.� 

2.4 IDs, para 5.1(2) � �It is up to the Member States, when and where they feel it necessary, 
to take measures concerning the working life which can be considered reasonable for 
each type of works, or for some of them, or for parts of the works, in relation to the 
satisfaction of the essential requirements.� 

2.5 IDs, para 5.1(2) - �where provisions concerning the durability of works in relation to 
the essential requirement are connected with the characteristics of products, the 
mandates for the preparation of the European standards and guidelines for European 
technical approvals, related to these products, will also cover durability aspects.� 

                                                 
1)  OJ L 40, 11.2.1989 
2)  OJ L 220, 30.8.1993 
3)  OJ C 62, 28.2.1994 
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2.6 IDs, bod 5.2 odst. 1 � �Specifikace kategorie B a řídicí pokyny pro evropská technická 
schválení mají obsahovat údaje o �ivotnosti výrobků se zřetelem k jejich určenému 
pou�ití a metodám jejich posuzování.� 

2.7 IDs, bod 5.2 odst. 2 � �Údaje o �ivotnosti výrobku nemohou být pokládány za záruku 
danou výrobcem, ale přihlí�í se k nim při výběru správných výrobků ve vztahu 
k předpokládané ekonomicky přiměřené �ivotnosti stavby�. 

2.8 ID I, bod 4.3.1 odst. 3 písm. iv) � �trvanlivost (vztahující se na hodnoty charakteristik) 
je určena k vyjádření rozsahu, ve kterém jsou hodnoty charakteristik během �ivotnosti 
udr�ovány v přirozeném procesu změny charakteristik, s vyloučením účinků agresivních 
vněj�ích zatí�ení.� 

2.9 ID I, příloha � uvádí hlediska trvanlivosti některých výrobků: �Trvanlivost (s ohledem 
na hodnoty vý�e uvedených charakteristik a při těchto zatí�eních):�. 

3. Definice 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 �ivotnost (stavby) � doba, během ní� funkční schopnosti stavby budou udr�eny na 
úrovni slučitelné s plněním základních po�adavků. 

3.2 �ivotnost (výrobku) � doba, během ní� ukazatele charakteristik výrobku budou udr�eny 
na úrovni, která umo�ní, aby správně navr�ená a provedená stavba plnila základní 
po�adavky (tj. základní charakteristiky výrobku splní nebo překročí minimální 
přijatelné hodnoty, ani� by se tím vyvolaly vět�í náklady na opravu nebo výměnu). 
�ivotnost výrobku závisí na jeho vlastní trvanlivosti a bě�né údr�bě.   

 Musí se činit jasný rozdíl mezi předpokládanou ekonomicky přijatelnou �ivotností 
výrobku, která je základem pro posouzení trvanlivosti v technických specifikacích, 
a skutečnou �ivotností výrobku ve stavbě. Ta závisí na mnoha faktorech, které jsou 
mimo kontrolu výrobce, jako je návrh, místo pou�ití (vystavení), osazení, pou�ití 
a údr�ba. Předpokládaná �ivotnost pak nemů�e být pokládána za záruku danou 
výrobcem. 

 Zpracovatelé technických specifikací budou muset mít na zřeteli �normální� �ivotnost 
výrobků, kterými se zabývají. U předpokládané �ivotnosti výrobku by se měla brát 
v úvahu předpokládaná �ivotnost stavby, snadná oprava nebo výměna výrobku 
a náklady na to, po�adavky údr�by a podmínky vystavení. 

�ivotnost � stavba 

�ivotnost � výrobek 
Trvanlivost 

+ 
Údr�ba 

Výrobek 
oprava / výměna 
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2.6 IDs, para 5.2 (1) � �Category B specifications and guidelines for European technical 
approval should include indications concerning the working life of the products in 
relation to the intended uses and the methods for its assessment.� 

2.7 IDs, para 5.2 (2) � �The indications given on the working life of a product cannot be 
interpreted as a guarantee given by the producer, but are regarded only as a means for 
choosing the right products in relation to the expected economically reasonable 
working life of the works.� 

2.8 ID 1, para 4.3.1(3)(iv) - �durability (referred to the values of characteristics) is 
intended to mean the extent to which the values of the characteristics are maintained 
during the working life under the natural process of change of the characteristics, by 
excluding the effect of aggressive external actions.� 

2.9 ID 1, Appendix � identifies durability aspects for some products : �Durability (with 
respect to the values of the above characteristics and under the following actions) :�. 

3. Definitions 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 Working life (works) - the period of time during which the performance of the works 
will be maintained at a level compatible with the fulfilment of the Essential Requirements. 

3.2 Working life (product) - the period of time during which the performance of a product 
will be maintained at a level that enables a properly designed and executed works to 
fulfil the Essential Requirements (i.e. the essential characteristics of a product meet or 
exceed minimum acceptable values, without incurring major costs for repair or 
replacement). The working life of a product depends upon its inherent durability and 
normal maintenance.  

A clear distinction has to be made between the assumed economically reasonable 
working life for a product, which underlies the assessment of durability in technical 
specifications, and the actual working life of a product in a works. The latter depends on 
many factors beyond the control of the producer, such as design, location of use 
(exposure), installation, use and maintenance. The assumed working life can thus not 
be interpreted as being a guarantee given by the producer. 

Technical specification writers will have to take a view about the �normal� working life 
of the products that they deal with. The assumed working life of a product should take 
account of the assumed working life of the works, the ease and cost of repair or 
replacement of the product, maintenance requirements and exposure conditions. 

Working life � works 

Working life � product 
Durability 

+ 
Maintenance 

Product 
repair / replacement 
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3.3 Trvanlivost výrobku � schopnost výrobku udr�et po�adované ukazatele svých 
charakteristik po dobu, kdy je vystaven předvídaným zatí�ením. Při bě�né údr�bě musí 
výrobek umo�ňovat, aby správně navr�ená a provedená stavba plnila základní 
po�adavky po ekonomicky přiměřenou dobu (�ivotnost výrobku). 

 Trvanlivost je tedy závislá na určeném pou�ití výrobku a jeho provozních podmínkách. 
Posouzení trvanlivosti se mů�e vztahovat na výrobek jako celek nebo na jeho funkční 
charakteristiky potud, pokud hrají významnou úlohu při plnění základních po�adavků. 
V obou případech je základním předpokladem to, �e ukazatele charakteristik výrobku 
budou po celou jeho �ivotnosti udr�eny na přijatelné úrovni ve vztahu k počátečním 
ukazatelům jeho charakteristik. 

3.4 Předvídatelná zatí�ení � soulad stavby se základními po�adavky mohou nepříznivě 
ovlivnit eventuální degradační faktory. Ty zahrnují například teplotu, vlhkost, vodu, UV 
záření, opotřebení, chemické naru�ení, biologické napadení, korozi, vliv počasí, mráz, 
mrznutí-tání, únavu (tj. zatí�ení spojená s �bě�nými� zatí�eními, u nich� lze očekávat, 
�e budou působit na stavbu nebo její části). 

4.  Faktory ovlivňující trvanlivost 

4.1 Podmínky vystavení (expozice) � proto�e náročnost zatí�ení spojených (např.) 
s podnebím a zeměpisnou polohou se značně v rámci celé Evropy mění, má být v 
technických specifikacích snaha definovat vhodný rozsah podmínek vystavení a ve 
vztahu k nim uvést posouzení trvanlivosti. Vhodným způsobem, jak toho dosáhnout, 
mohou být definice u�ivatelských kategorií výrobků. 

 Příklady typů vystavení, které by měly být brány v úvahu, jsou střídání teplot (denní, 
měsíční, roční, podmínky mrznutí-tání atd.), důsledek slunečního záření, vlhkost, 
de�ťové srá�ky, rychlost větru atd. (tj. ve vztahu k �bě�nému� pou�ití výrobku). 

4.2 Jiné � chemické a fyzikální charakteristiky výrobku budou mít vliv na jeho trvanlivost. 
Například některé druhy plastů mohou být vnímavé na UV degradaci, porézní materiály 
na po�kození vlivem mrznutí-tání, kompozitní materiály na změny teplot atd. Bude 
třeba, aby tyto specifické materiálové faktory brali zpracovatelé specifikací v úvahu, 
zejména v normách zalo�ených na funkčních po�adavcích, které mohou eventuálně 
zahrnovat �iroký rozsah různých materiálů.          

5. Posuzování trvanlivosti 

5.1 Trvanlivost stavebních výrobků mů�e být posouzena pou�itím metod zalo�ených na 
ukazatelích charakteristik, popisných ře�ení nebo na jejich kombinaci. 

5.2 Zatímco CPD po�aduje, aby evropské normy byly pokud mo�no formulovány 
v ukazatelích charakteristik výrobků (čl. 7 odst. 2), neznamená to nutně, �e trvanlivost 
bude v�dy posuzována funkčními zkou�kami. Zpracovatelé norem by měly zaujmout 
věcný přístup a sna�it se o rovnováhu mezi náklady na zkou�ení, dodatečnými 
informacemi, které mohou z těchto zkou�ek vyplynout, a zjevnou jednoduchostí 
popisných ře�ení. Popisná ře�ení se v�ak nesmí pou�ívat jako svévolný prostředek 
diskriminace výrobků nebo výrobců.    
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3.3 Durability of a product - the ability of a product to maintain its required performance 
over time, under the influence of foreseeable actions. Subject to normal maintenance, a 
product shall enable a properly designed and executed works to fulfil the Essential 
Requirements for an economically reasonable period of time (the working life of the 
product). 

Durability is thus dependent on the intended use of the product and its service 
conditions. The assessment of durability can relate to the product as a whole or to its 
performance characteristics, insofar as these play a significant part with respect to the 
fulfilment of the Essential Requirements. In either case, the underlying assumption is 
that the performance of the product will be maintained at an acceptable level, in relation 
to its initial performance, throughout its working life.  

3.4 Foreseeable actions � potential degradation factors that may affect the compliance of 
the works with the essential requirements. They include, for example, temperature, 
humidity, water, UV radiation, abrasion, chemical attack, biological attack, corrosion, 
weathering, frost, freeze-thaw, fatigue (i.e. actions related to �normal� agents that could 
be expected to act on the works or parts thereof). 

4. Factors affecting durability 

4.1 Exposure conditions � as the severity of actions related (e.g.) to climate and geography 
vary considerably across Europe, technical specifications should aim to define an 
appropriate range of exposure conditions and relate the assessment of durability to 
these. The definition of use categories for products may be a suitable manner in which 
to achieve this. 

Examples of the types of exposure that should be considered are temperature variations 
(daily, monthly, annual, freeze-thaw conditions etc), incidence of solar radiation, 
humidity, rainfall, wind speed etc (i.e. related to �normal� use of the product). 

4.2 Other � the chemical and physical characteristics of a product will have an influence on 
its durability. For example, some types of plastics may be susceptible to UV 
degradation, porous materials to freeze-thaw damage, composite materials to 
temperature variations etc. Such material-specific factors will need to be considered by 
specification writers, particularly in performance-based standards that potentially cover 
a wide range of different materials. 

5. The assessment of durability 

5.1 The durability of construction products may be assessed using performance-based 
methods, descriptive solutions or a combination of the two. 

5.2 Whilst the CPD calls for European standards to be expressed as far as practicable in 
product performance terms (Article 7.2), this does not necessarily imply that durability 
shall always be assessed by means of performance testing. Standards writers should 
adopt a pragmatic approach, striking a balance between the cost of testing, the 
additional information that can result from such tests, and the apparent simplicity of 
descriptive solutions. The latter, however, must not be used as an arbitrary means of 
discrimination between products or producers. 
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5.3 Evropská technická schválení jsou zalo�ena na přezkou�eních, zkou�kách a posouzení 
výrobku (čl. 9 odst. 1) a poskytují prostor pro oba typy vý�e zmíněných ře�ení. Opět se 
musí usilovat o rovnováhu mezi funkčními zkou�kami a popisnými ře�eními, přičem� je 
třeba mít na mysli, �e pro popisná ře�ení nemusí být dostatek informací. Pro inovované 
výrobky mů�e, spí�e ne� rozsáhlý zku�ební program, poskytovat vhodné ře�ení 
zkoumání praktických zku�eností dostupných pro podobné výrobky v Evropě.   

 Popisná ře�ení trvanlivosti 

5.4 Ta sestávají z popisu výrobku zalo�eném na zku�enostech nebo souvisejících kritériích, 
která jsou známá pro zaji�tění přiměřené trvanlivosti daného výrobku za 
předvídatelných podmínek (např. určené pou�ití, provozní podmínky, �ivotnost, �). 
Příklady jsou: 

! specifikace povrchové úpravy 

! slo�ení/tlou�ťka materiálu 

! doporučení k osazení ve stavbě 

! předepsané po�adavky na údr�bu 

! atd. 

5.5 Tyto typy ře�ení jsou vhodněj�í pro dobře známé stavební výrobky, u nich� jsou 
zku�enosti shroma�ďovány po dlouhou dobu. V navrhovaných ře�eních se musí brát 
v úvahu určené (určená) pou�ití výrobku a musí platit pro rozsah podmínek vystavení, 
s nim� se v Evropě mů�e setkat (např. popisné ře�ení, které zaji�ťuje přijatelnou 
trvanlivost v ji�ní Evropě, nemusí být vhodné pro podmínky dále na sever). 

 Funkční zkou�ky, pokud jde o trvanlivost 

5.6  Druhá hlavní cesta pro posuzování trvanlivosti zahrnuje funkční zkou�ky výrobku pro 
stanovení změn jeho charakteristik při daném zatí�ení nebo cyklu zatí�ení. Nejbě�něj�í 
typy funkčních zkou�ek jsou: 

! Přímé zkou�ení � dosa�ení určité úrovně ukazatelů charakteristik je uznáno jako 
dostačující pro přijatelnou trvanlivost (např. zkou�ky opotřebení, únavy, uzavírání 
a rázové zkou�ky). 

! Nepřímé zkou�ení � měření �náhradních� charakteristik, které mohou být ve 
vzájemném vztahu ke skutečným charakteristikám a tudí� i k trvanlivosti (např. 
pórovitost pro odolnost vůči mrznutí/tání a tvrdost pro odolnost proti otěru). 

! Přirozené zkou�ky povětrnostní/stárnutí � tyto zkou�ky buď poskytují přímý údaj 
o trvanlivosti (např. zkou�ky koroze), nebo umo�ňují, aby bě�né funkční zkou�ky 
byly po úpravě prováděny venku, co� umo�ní stanovit degradaci ukazatelů 
charakteristik. 

! Urychlené zkou�ky povětrnostní/stárnutí � jako vý�e, ale s urychleným normálním 
procesem stárnutí, aby se zkrátilo trvání zkou�ky.  
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5.3 European technical approvals are based on examinations, tests and an assessment of the 
product (Article 9.1), giving scope for both types of solution mentioned above. Again, a 
balance must be struck between performance testing and descriptive solutions, bearing 
in mind that information may be lacking on the acceptability of the latter. For 
innovative products an examination of the practical experience available across Europe 
for similar products may provide an appropriate solution, rather than an extensive 
testing programme. 

Descriptive solutions for durability 

5.4 These consist of an experience-based description of a product or related measures that 
are known to ensure adequate durability for a given product under assumed conditions 
(e.g. intended use, service conditions, working life, �). Examples are: 

! specification of protective coating/ cover 

! composition/ thickness of material 

! recommendations on installation conditions in the works 

! specified maintenance requirements 

! etc 

5.5 These types of solution are better suited to well known construction products for which 
experience has been accumulated over a long period of time. The proposed solutions 
must take account of the intended use(s) of the product and be valid for the range of 
exposure conditions encountered in Europe (e.g. a descriptive solution that provides 
acceptable durability in Southern Europe may not be appropriate for conditions further 
North). 

Performance testing for durability 

5.6 The second main route to durability assessment involves the performance testing of a 
product to determine the variation in its characteristics under a given action or cycle of 
actions. The most common types of performance testing are: 

! Direct testing � the achievement of a certain level of performance is recognised as 
being sufficient to give an acceptable durability (e.g. abrasion, fatigue, closing, and 
impact tests) 

! Indirect testing � the measurement of �proxy� characteristics that can be correlated to 
actual performance and hence durability (e.g. porosity for freeze-thaw resistance and 
hardness for abrasion resistance) 

! Natural weathering/ ageing tests � such tests either give a direct indication of 
durability (e.g. corrosion tests) or enable normal performance tests to be carried out 
after treatment, thus allowing the degradation in performance to be determined. 

! Accelerated weathering/ ageing tests � as above, but with the normal ageing process 
speeded up to reduce the duration of the test. 
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! �Zátě�ové� zkou�ky � výrobek je podroben podmínkám, které jsou mnohem drsněj�í 
ne� ty, se kterými se kdy mů�e při pou�ití setkat (např. zkou�ení výrobků 
z polyesterového laminátu nebo z lamelového dřeva varem).  

5.7    I kdy� funkční zkou�ky mohou poskytovat pou�itelné údaje o pozděj�í degradaci 
ukazatelů charakteristik a často umo�ní vět�í prostor pro inovace, mohou být drahé a 
jsou stále předmětem mnoha výzkumů po celém světě, zejména ve vztahu k předpovědi 
provozní �ivotnosti. Aby se vyloučily zbytečné náklady, měly by se, kdykoliv to bude 
mo�né, zva�ovat alternativy ke zkou�kám prováděným v plném rozsahu. 

6. Úprava trvanlivosti v technických specifikacích 

6.1 V�echny technické specifikace vypracované v souvislosti s CPD musí obsahovat 
ustanovení o posouzení trvanlivosti, přičem� je třeba přihlédnout k potřebám členských 
států a vyu�ít metody zalo�ené na ukazatelích charakteristik, popisná ře�ení nebo jejich 
kombinace. Měly by být formulovány tak, aby se výrobek, který bude ve shodě 
s technickou specifikací, mohl za předpokladu řádné údr�by pova�ovat za výrobek 
s �normální� �ivotností.  

6.2 Při formulování trvanlivosti v technických specifikacích pro stavební výrobky se má 
uplatňovat současný v�eobecně uznaný �stav techniky4)�. Rozvoj určovacích metod 
zalo�ených na ukazatelích charakteristik, jakkoli z technického hlediska �ádoucí, by 
neměl zdr�ovat předlo�ení evropských norem a evropských technických schválení. 
Zatímco mandáty směřují k vyjádření v pojmech �trvanlivost charakteristiky X vůči 
zatí�ení Y�, uznává se, �e současná úroveň vědomostí ne v�dy postačuje k tomuto 
přístupu. V těchto případech mů�e poskytnout vhodná ře�ení pou�ití nepřímých metod 
posuzování. 

6.3 Nejlep�ími znalci �stavu techniky� jsou zpracovatelé specifikací sami a trvanlivost se 
tedy má nazírat jako čistě technická zále�itost, kterou se mají zabývat oni5). Pokud 
v dané době chybí vědomosti nebo vhodné metody stanovení, mělo by se k posouzení 
trvanlivosti přistupovat spí�e věcně, ne� se mechanicky uchylovat k rozsáhlému 
zkou�ení.   

6.4 Pokud se navrhují pouze popisná ře�ení, bude soulad s technickými specifikacemi 
normálně znamenat, �e výrobek splňuje po�adovaná kritéria a �e se �ádné dal�í 
doprovodné informace k označení CE nepo�adují. Při funkčních zkou�kách by se měly 
dodr�ovat obecné zásady obsa�ené v pokynech o �označení CE� a o �třídách 
a úrovních�. 

                                                 
4) V této souvislosti se �stavem techniky� míní současná úroveň znalostí, která se obecně uznává jako 

přiměřená. Neznamená velmi vyspělou techniku.  
5) Je v�ak třeba poznamenat, �e čl. 5 odst. 1 CPD tvoří �technickou� ochrannou dolo�ku k obsahu evropských 

technických specifikací. Mandáty rovně� dávají členským státům právo účastnit se činností zpracovatelů 
specifikací prostřednictvím svých národních delegací/orgánů a předkládat svá stanoviska ve v�ech etapách 
procesu tvorby.   
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! �Torture� tests � the product is subjected to conditions that are much harsher than 
those ever encountered in use (e.g. boil testing of glass reinforced polyester or 
laminated timber products). 

5.7 Although performance testing can provide useful data on the degradation of 
performance over time, often allowing greater scope for innovation, it can be expensive 
and is still the subject of much research around the world, particularly in relation to 
service life prediction. To avoid unnecessary costs, alternatives to full-scale testing 
should be considered wherever possible.  

6. The treatment of durability in technical specifications 

6.1 All technical specifications elaborated in the context of the CPD must include 
provisions for the assessment of durability, taking into account the needs of the Member 
States and using performance-based methods, descriptive solutions or a combination of 
the two. They should be written in such a way that a product in conformity with the 
technical specification can be assumed to have a �normal� working life, subject to 
proper maintenance. 

6.2 The current, generally accepted �state of the art4)� is to be applied in dealing with 
durability in technical specifications for construction products. The development of 
performance-based methods of determination, however desirable from a technical point 
of view, should not delay the delivery of European standards and European technical 
approvals. Whilst the mandates tend to be expressed in terms of �the durability of 
characteristic X against action Y�, it is recognised that the current level of knowledge is 
not always sufficient to follow such an approach. The use of indirect methods of 
assessment may provide appropriate solutions in such cases. 

6.3 The best judges of the �state of the art� are the specification writers themselves and 
thus durability is to be regarded as a purely technical matter to be dealt with by them5). 
Where current knowledge or appropriate methods of determination are lacking, a 
pragmatic approach to the assessment of durability should be taken, rather than an 
automatic recourse to extensive testing.  

6.4 Where entirely descriptive solutions are proposed, compliance with the technical 
specification will normally indicate that the product meets the required criteria and no 
further information is required to accompany the CE marking. For performance testing, 
the general principles contained in the Guidance Papers on �CE marking� and �classes 
and levels� should be followed. 

                                                 
4)  In this context, �state of the art� refers to the current level of knowledge that is generally accepted as being 

technically sound. It does not mean the most advanced technology. 
5)  Note, however, that Article 5.1 of the CPD constitutes a �technical� safeguard clause on the content of 

European technical specifications. The mandates also give the Member States the right to participate in the 
activities of specification writers through their national delegations/ bodies and to present their points of view 
at all stages of the drafting process. 
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7. Prokazování shody 

7.1 Posouzení trvanlivosti, jak je uvedeno v technické specifikaci, tvoří součást prokázání, 
�e výrobky jsou ve shodě s po�adavky dané specifikace. Posouzení se pak provádí 
stejným systémem prokazování shody jako u výrobku samotného. 

7.2 Pokud se specifická zkou�ka přímo vztahuje ke konkrétní funkční charakteristice 
výrobku (tj. trvanlivost charakteristiky X vůči zatí�ení Y), mělo by být, jak je uvedeno 
v příloze 3 mandátů6), přidělení zkou�ky notifikovanému subjektu nebo výrobci stejné 
jako u samotné charakteristiky.     

8. Kontrolní seznam pro zpracovatele technických specifikací 

8.1 Jaká zatí�ení (degradační faktory, které přicházejí v úvahu) jsou podstatná pro danou 
skupinu výrobků? Mandát poskytuje úvodní seznam, pro něj� členské státy uvedly, co 
regulují, ale ten není nezbytně vyčerpávající. Měly by být věnovány úvahy určenému 
pou�ití výrobku, předvídatelným provozním podmínkám a mo�né proměnnosti 
v náročnosti zatí�ení v rámci Evropy. V případě potřeby by se mělo uva�ovat o definici 
podmínek vystavení a kategorií pou�ití. Měla by se rovně� zva�ovat specifická hlediska 
týkající se materiálů, a to i v souvislosti se specifikacemi zalo�enými čistě na funkčních 
po�adavcích. 

8.2 Jaké předpoklady je třeba učinit ohledně �normální� �ivotnosti výrobku ve vztahu 
k mo�ným určeným pou�itím? Tyto předpoklady jsou základem pro posouzení 
trvanlivosti a náročnosti v�ech navrhovaných po�adavků zkou�ení. Kdykoliv je to 
mo�né, měla by se dodr�ovat současná praxe platná na trhu. Pokud mohou být učiněny 
rozdílné předpoklady �ivotnosti pro tentý� výrobek, měla by technická specifikace 
poskytnout prostředky pro rozli�ení mezi rozdílnými posouzeními trvanlivosti (např. 
kategorie �ivotnosti). 

 V technické specifikaci není třeba činit výslovný odkaz na �ivotnost předpokládanou při 
posouzení trvanlivosti, mů�e se tak ale učinit, jestli�e se to zdá být vhodné. V tom 
případě je třeba jasně vyjádřit, �e předpoklad není zárukou výrobce, pokud jde 
o skutečnou �ivotnost jeho výrobku. Znázornění mo�ných předpokladů �ivotnosti 
podává ní�e uvedená tabulka 1, kterou vypracovala EOTA. Přesto�e je u�itečná jako 
vodítko, je třeba, aby čísla byla upravena pro specifickou dotyčnou skupinu výrobků.   

8.3 Co je současný v�eobecně uznaný �stav techniky� pro dotyčnou skupinu výrobků? 
V tomto posouzení se přihlédne k současným metodám a předpisům, které jsou 
pova�ovány za vhodné pro zaji�tění přiměřené trvanlivosti, a přezkoumají se dostupné 
národní, evropské i mezinárodní zku�ební metody7). Měla by se rovně� pro�etřit 
mo�nost úpravy zku�ebních metod vyvinutých jinými technickými komisemi nebo 
pracovními skupinami. 

8.4 Rozhodnutí, zda pro posouzení trvanlivosti zvolit popisná ře�ení nebo ře�ení zalo�ená 
na ukazatelích charakteristik nebo jejich kombinaci, závisí na vý�e uvedené analýze. 
Zvolené pojetí by mělo být praktické a mělo by zohledňovat zásadu přiměřenosti � 
nejméně obtí�ný mo�ný postup odpovídající hledanému cíli. Podstata posouzení by 
měla být ve specifikaci  ihned patrná. 

                                                 
6) Dodatečný pokyn o úloze a úkolech notifikovaných subjektů se připravuje a dále objasní tento aspekt.  
7) Pokud stav techniky spočívá ve dvou nebo více metodách stanovení, musí být dodr�en návod uvedený 

v mandátech pro ře�ení tohoto typu situace.  
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7. Attestation of conformity 
7.1 The assessment of durability, as indicated in the technical specification, forms part of 

the attestation that products are in conformity with the requirements of that 
specification. The assessment is therefore carried out under the same system of 
attestation of conformity as for the product itself. 

7.2 Where a specific test is directly related to a particular performance characteristic of the 
product (i.e. the durability of characteristic X against action Y), the allocation of the test 
to the notified body or the producer should normally be the same as for the 
characteristic itself, as indicated in Annex 3 of the mandates6). 

8. Checklist for technical specification writers 
8.1 What actions (potential degradation factors) are relevant for the family of products in 

question? The mandate gives an initial list, for which the Member States have indicated 
that they regulate, but this is not necessarily exhaustive. Consideration should be given 
to the intended use of the product, foreseeable service conditions and the potential 
variability in the severity of actions across Europe. The definition of exposure 
conditions and use categories should be considered where appropriate. Specific 
material-related aspects should also be considered, even within the context of purely 
performance-based specifications. 

8.2 What assumptions are to be made about the �normal� working life of the product in 
relation to the possible intended uses? These assumptions underlie the assessment of 
durability and the severity of any proposed testing requirements. Current market 
practice should be followed wherever possible. Where different working life 
assumptions can be made for the same product, the technical specification should 
provide a means of distinguishing between the different assessments of durability (e.g. 
working life categories).  

The technical specification need not make explicit reference to the working life 
assumed in the assessment of durability, but may do so if it is felt to be appropriate. In 
the latter case, it shall be made clear that the assumption does not constitute a guarantee 
from the producer as to the actual working life of his product. Table 1 below, developed 
by EOTA, provides an illustration of possible working life assumptions. Whilst useful 
as a guide, the figures provided need to be adapted to the specific product family in question. 

8.3 What is the current, generally accepted �state of the art� for the family of products in 
question? This assessment will include a consideration of the current methods and 
provisions that are deemed to provide adequate durability and a review of available test 
methods, whether national, European or international7). The possibility of adapting test 
methods developed by other technical committees or working groups should also be 
investigated. 

8.4 The decision whether to adopt descriptive or performance-based solutions for the 
assessment of durability, or a combination of the two, will depend upon the above 
analysis. The approach adopted should practicable and respect the principle of 
proportionality � the least onerous possible procedure consistent with the objective sought. 
The underlying basis of the assessment should be readily apparent in the specification.  

                                                 
6)  Additional guidance on the role and tasks of the notified bodies is under preparation and will clarify this 

aspect further. 
7)  Where the state of the art consists of two or more methods of determination, the instructions given in the 

mandates for dealing with this type of situation must be followed. 



Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích  /  Příloha II - Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví 

142 

8.5 V technických specifikacích se rovně� musí objevit po�adavky na informace 
o trvanlivosti doplňující označení CE. Návod je z tohoto ohledu uveden jinde (pokyny 
o označení CE a třídách/úrovních). 

9. Příklady 

 Trvanlivost funkčními zkou�kami 

9.1 �Odolnost vůči SO2 se prokazuje cyklem zkou�ek při střídavém udr�ování v teplé 
atmosféře SO2 a v laboratorní atmosféře. Poté se zku�ební vzorek podrobí otlukové 
zkou�ce (crushing test).� 

9.2 �Trvanlivost provozní spolehlivosti vůči únavě � Podrobit cyklům (5000 +/− 10) 
normálního provozu rychlostí nepřesahující 6 cyklů za minutu. Zaznamenávat v�echny 
praskliny nebo trhliny. �ádná prasklina nebo trhlina se nepovoluje.� 

 Trvanlivost při pou�ití popisných ře�ení 

9.3 �Ní�e uvedená tabulka ukazuje minimální krytí výztu�e betonem ve vztahu k různým 
podmínkám okolí. Pou�ije se krytí vhodné pro určené konečné pou�ití a stanoví se jeho 
velikost.� 

9.4 �Těsnost elastomerového těsnicího spoje se pova�uje za trvanlivou, jestli�e je samotný 
spoj ve shodě s po�adavky normy a jestli�e byly těsnicí prvky správně zvoleny 
a odpovídají EN 681. Poznámka: vy�aduje se, aby byl spoj proveden podle návodu 
výrobce.�  

9.5 �Kovové součásti se chrání jednou z těch úrovní ochrany/povlaku, která příslu�í 
odpovídající úrovni vystavení.� 

Tabulka 1: znázornění předpokládaných �ivotností stavby a výrobků (od EOTA) 

Předpokládaná �ivotnost stavby 
(roky) 

Předpokládaná �ivotnost stavebních výrobků  
(roky) 

Kategorie 

Kategorie Roky Opravitelné  
nebo snadno       
vyměnitelné 

Méně snadno 
opravitelné nebo 

vyměnitelné 

Plná �ivotnost 
stavby # 

Krátká 10 10 * 10 10 

Střední 25 10 * 25 25 

Normální 50 10 * 25 50 

Dlouhá 100 10 * 25 100 

* Ve výjimečných a oprávněných případech, např. u některých opravených výrobků, se mů�e počítat 
s �ivotností 3 nebo 6 let. 

# Výrobky nejsou opravitelné nebo hospodárně vyměnitelné.  
 

*** 
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8.5 The requirements for information on durability to accompany the CE marking must also 
appear in the technical specifications. Guidance on these aspects is given elsewhere 
(GPs on CE marking and classes/ levels). 

9. Examples 

Durability by performance testing 

9.1 �The resistance to SO2 shall be proven in a test cycle by alternating storage in a warm 
SO2 atmosphere and a laboratory atmosphere. Following exposure, the test sample is 
submitted to the crushing test.� 

9.2 �Durability of operational reliability against fatigue - Subject the spring to (5000 +/- 10) 
cycles of normal operation at a rate not exceeding 6 cycles per minute. Record any 
fracture or rupture. No fracture or rupture shall be permitted.� 

Durability using descriptive solutions 

9.3 �The following table shows the minimum concrete cover of reinforcement related to 
different ambient conditions. The cover appropriate for the intended end use shall be 
used, and its value stated.� 

9.4 �The tightness of elastomeric sealing joints is presumed to be durable if the joint itself is 
in conformity with the requirements of the standard and if the sealing elements have 
been correctly selected and conform to EN 681. Note: the joint needs to be installed 
according to the manufacturer's instructions.� 

9.5 �Metal components shall be protected with one of the following levels of 
protection/coating, whichever is relevant for the associated level of exposure.� 

Table 1 : illustrative assumed working lives of works and products (from EOTA)  

Assumed working life of works 
(years) 

Assumed working life of construction products  
(years) 

Category 

Category Years Repairable or 
easily 

replaceable 

Less easily 
repairable or 
replaceable 

Lifetime of 
works # 

Short 10 10 * 10 10 

Medium 25 10 * 25 25 

Normal 50 10 * 25 50 

Long 100 10 * 25 100 

* In exceptional and justified cases, e.g. certain repair products, a working life of 3 or 6 years may be 
envisaged. 

# Products not repairable or economically replaceable. 
 

*** 
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