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Corrigendum

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ze září 2017 se opravuje takto:
Článek 5.2.4 se nahrazuje takto:
5.2.4 Zkoušku zábradelní výplně ze skla lze nahradit výpočtem dynamického zatížení skla. Výpočtem se musí
prokázat, že nedojde k žádné z uvedených situací:
– překročení mezního napětí v tahu za ohybu v té tabuli ve skladbě vrstveného skla, která je na straně nárazu.
Překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli vrstveného skla, která je odvrácena od strany nárazu je
přípustné. Platí pro sklo podle odstavce a) a ca) článku 6.7.1;
– překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli tepelně tvrzeného bezpečnostního skla na straně nárazu
ve skladbě izolačního skla. Platí pro sklo podle odstavce b), cb) a cc) článku 6.7.1;
– překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli izolačního skla, odvrácené od strany nárazu a nehrozí tak
riziko úrazu padajícími střepy. Platí především pro sklo podle odstavce ca) článku 6.7.1.
V kapitole 5 v článku 5.3.5 se nahrazuje obrázek 3 – Výška zábradlí před oknem tímto:
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Odkaz v článku 5.3.7
4.1.1 b), d)
se nahrazuje odkazem:
4.1.1 b), e)
Značení odstavců v článku 5.5.5 se upravuje takto:
b) mezery ve výplni zábradlí, umístěné více než 750 mm nad povrchem pochůzné plochy, nesmějí být širší než
120 mm;
c) svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou, popř. zábradelní zarážkou, a zábradelní výplní nesmí být větší
než 80 mm;
d) půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy (např. volným koncem
schodišťových stupňů) nesmí být širší než 30 mm;
e) ostatní mezery či otvory musí být uspořádány tak, aby jimi v žádné poloze kolmé k ploše výplně neprošel zkušební
hranol podle obrázku 8; u schodišť musí být mezera mezi každým schodišťovým stupněm a dolní tyčí zábradlí
rozdělena (sloupkem či jiným prvkem) nejméně na dvě části anebo okraj stupně opatřen zarážkou.
Značení odstavce 5.5.7 se nahrazuje značením 5.5.6;
Značení odstavce 5.5.9 se nahrazuje značením 5.5.8.
Odstavec 5.5.8 se nahrazuje odstavcem 5.5.7 takto:
5.5.7 Na volném okraji pochůzných ploch v hledištích s místy k sezení (balkóny, galerie apod.) s volným přístupem
dospělých osob (4.1.1.b) lze z důvodu viditelnosti upravit zábradelní výplně podle 5.5.3 jen do výšky:
a) 600 mm při požadované výšce zábradlí (z tabulky 3) snížené nebo základní; nebo
b) 700 mm při požadované výšce zábradlí (z tabulky 3) zvýšené.
Není-li na pochůzné ploše před zábradlím komunikační prostor (ulička apod.), ale pouze řada sedadel, může
zábradlí nad uvedenou úrovní tvořit jedna vodorovná tyč (madlo). Je-li na pochůzné ploše před zábradlím komunikační prostor (ulička apod.), nesmějí být nad úrovní výplně podle 5.5.3 vodorovné mezery (mezi tyčemi apod.) širší
než 180 mm.
Vypracování opravy normy
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Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková
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 požadavcích
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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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