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Corrigendum 

ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování z ledna 2018 se opravuje takto: 

V článku 4.3.4 se nahrazuje text tímto: 

Podle geometrického tvaru ostění a polohy otvorové výplně se rozlišují tyto způsoby osazení: 

– do rovného ostění (obrázek 5a); 

– do zalomeného ostění (obrázek 5b). V případě vrstvené stěny s jádrovou izolací, je nutné osadit okno do roviny 
této izolace (viz obrázek 5c); 

– předsazení otvorové výplně (obrázek 5d). 

V článku 4.5.1 se nahrazuje text prvního odstavce tímto: 

Kotvicí prvky nesmí být umístěny proti spojům příčníků a sloupků výrobku. Doporučené rozmístění podložek uvádí 
obrázek 8, doporučené rozmístění a odstupy kotvicích prvků uvádí obrázek 9. Rozmístění podložek otvorových 
výplní ve svislici může být specifikováno výrobcem v technologickém předpisu odlišně. 

V článku 6 se nahrazuje text úvodní věty tímto: 

Příklady způsobů řešení těsnění vnějších a vnitřních spár jsou uvedeny na obrázcích 13 a 14. 

V článku 6.1 se nahrazuje text první věty tímto: 

V připojovací spáře se mohou vyskytovat pohyby znázorněné v obrázku 11.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: LOPSERVIS s. r. o., IČO 24675482, Ing. Roman Šnajdr 

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková 

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 
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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