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Corrigendum 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení z července 2016 se opravuje takto: 

V článku 5.4.10 se druhá věta nahrazuje takto: 

Pokud je požární výška objektu h > 30,0 m, aniž by v přilehlých požárních úsecích bylo instalováno SHZ, musí 
být tyto výplně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Požadavky se vztahují vždy na celý objekt (po celé 
výšce). 

V článku 6.3.4 se text položky a) nahrazuje takto: 

a) Jedná se o spáru zděné (keramické cihly, pórobeton) nebo betonové konstrukce stěny (vč. kombinací). 

V tabulce A.9 se nadpis třetího sloupce nahrazuje takto: 
Minimální střední objemová hmotnost5) (kg/m3) 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek 

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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