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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.200; 93.080.30  Duben 2013 

Silniční záchytné systémy – 
Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody 
záchytných systémů pro vozidla 

ČSN 
EN 1317- 5+A2 
OPRAVA 1 
73 7001 

 idt EN 1317- 5:2007+A2:2012/AC:2012-08 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1317- 5+A2:2012 je českou verzí opravy EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012-08. Překlad 
byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální 
verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1317- 5+A2:2012 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1317- 5:2007+A2:2012/AC:2012-08. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 1317- 5+A2 (73 7001) Silniční záchyté sytémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování 
shody záchytných systémů ze září 2012 se opravuje takto: 
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Do článku 4.1 „Funkční charakteristiky při nárazu“ se zařazuje se nový článek 4.1.8 s tímto zněním: 

4.1.8 Odolnost svodidla proti odklízení sněhu 

Odolnost svodidla proti odklízení sněhu, pokud je požadována, se posuzuje podle přílohy C. 

Pod článkem ZA.1 „Předmět a příslušné charakteristiky“ se v tabulce ZA.1.b se upravuje řádek „Odolnost proti 
odklízení sněhu“ následujícím způsobem: 

Odolnost proti odklízení sněhu EN 1317-5:2007+A2:2012, 4.1.8  Třída 1 až 4 

Ve stávající poznámce pod tabulkou ZA.1.b se odstraňuje slovo „POZNÁMKA“ a tím se stává text poznámky 
běžným textem příslušného článku. 

Pod článkem ZA.1 „Předmět a příslušné charakteristiky“ se v tabulce ZA.1.f se upravuje řádek „Odolnost proti 
odklízení sněhu“ následujícím způsobem: 

Odolnost proti odklízení sněhu EN 1317-5:2007+A2:2012, 4.1.8  Třída 1 až 4 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN Silniční vývoj – ZDZ spol. s r. o., IČ 64507181 ve spolupráci s Ing. Juráněm 

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
ČSN EN 1317- 5+A2 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2013, 2 strany 
92656 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-jcgfgi!


