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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1912:2012 je českou verzí opravy EN 1912:2012/AC:2013-08. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1912:2012 is the Czech version of the Corrigendum EN 1912:2012/AC:2013-08. It was 
translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 1912 (73 1713) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin z října 2012 
se opravuje takto: 

V kapitole 6 Přiřazení k třídám pevnosti se tabulka 1 – Přiřazení tříd jehličnatých dřevin a topolu k třídám pev-
nosti opravuje takto: 

– v řádku C27 pro Francii se doplňuje ve čtvrtém sloupci „borovice“, v pátém sloupci „Francie“ a v šestém 
sloupci „37, 47“; 

– v řádku C24 pro Francii se zrušuje identifikace „44“ pro borovice; 

– v řádku C22 pro Německo se v třetím sloupci doplňuje třída „LS10L a lepší“; 

– v řádku C22 pro Itálii ve třetím sloupci zůstává pro modřín třída „S2 a lepší“ a pro douglasku se doplňuje „S2“; 

– v řádku C18 pro Francii se zrušuje identifikace „44“ pro borovice;  

– na konci tabulky se v třídě pevnosti C14 doplňuje řádek pro Francii ve znění níže. 
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Třída 
pevnosti 

Stát, který 
publikoval 
pravidla 
třídění  

Třída  
(viz poznámka 2) 

Obchodní název 
dřeviny 

Původ Botanická 
identifikace 
(viz tabulka 3) 

Poznámka 

C27 Francie ST-I modřín  

borovice 

Francie 

Francie 

15 

39NP1), 47 

 

ST-II smrk a jedle Francie 1, 22  

ST-II douglaska Francie 54  

ST-II borovice Francie 39, 47  

ST-II topol (viz poznámka 1) Francie 50  

C24 Francie  

ST-II modřín Francie 15  

Německo LS10 a lepší 
LS10KNP1) a lepší 

topol Německo 51  C22 

Itálie S2 a lepší 

S2 

modřín 

douglaska 

Itálie  

Itálie 

15 

54 

 

Francie ST-III smrk a jedle Francie 1, 22  

 ST-III douglaska Francie 54  

 ST-III borovice  Francie 39, 47  

 ST-III topol (viz poznámka 3) Francie 50  

C18 

 ST-III modřín Francie 15  

C14 Francie  ST-IV borovice Francie  39, 47  

V kapitole 6 Přiřazení k třídám pevnosti se tabulka 2 – Přiřazení tříd listnatých dřevin k třídám pevnosti opravuje 
takto: 

– v řádku D50 se zrušují všechny informace pro řádek týkající se Francie;  

– v řádku D40 pro Německo se v třetím sloupci doplňují třídy „LS13K“ a „LS10K a lepší“; 

– v řádku D35 pro Německo se v třetím sloupci doplňuje třída „LS10K a lepší“; 

– v řádku D30 pro Německo se v třetím sloupci doplňuje pro dub i pro javor „a lepší“ pro třídy LS10 a LS10K. 

Třída 
pevnosti 

Stát, který 
publikoval 
pravidla 
třídění  

Třída  
(viz poznámka 1) 

Obchodní název 
dřeviny 

Původ Botanická 
identifikace 
(viz tabulka 4) 

Poznámka 

D40 Německo LS 13,  
LS13K 

LS10 a lepší, 
LS10K a lepší 

buk 
 

jasan 

Německo 
 

Německo 

119 
 

131 

 

D35  Německo LS 10 a lepší,  
LS 10K a lepší 

buk Německo 119  

D30 Německo LS 10 a lepší,  
LS 10K a lepší 

LS 10 a lepší,  
LS 10K a lepší 

dub 
 

javor 

Německo 
 

Německo 

122, 123 
 

75 

 

                                                      
NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Je zřejmě nesoulad mezi textem a tabulkou, takto je to uvedeno v anglické, německé 

i francouzské verzi normy. 
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V příloze A se tabulka A.1 Normy pro třídění opravuje takto: 

– v řádku pro Rakousko se v třetím sloupci zrušuje odkaz „DIN 4074-1:2009+A1:2012“ a nahrazuje se odkazem 
„DIN 4074-1:2012“; 

– v řádku pro Francii se v druhém sloupci doplňuje třída „ST IV“, zrušuje se třída „HSR“ a nahrazuje se třídou 
„HSST 1“; 

– v řádku pro Německo se v druhém sloupci doplňují třídy „S13K“, „S10K“, „S7K“, „LS13K“ a „LS10K a lepší“; 

– v řádku pro Německo se v třetím sloupci v prvním řádku zrušuje „2003“ a nahrazuje „2012“; 

– v řádku pro Spojené království se v třetím sloupci zrušuje „BS 4978:2007“ a nahrazuje se „BS 4978:2007+A1:2011“; 

– v řádku pro Spojené království se v třetím sloupci zrušuje „BS 5756:2007“ a nahrazuje se „BS 5756:2007+A1:2011“. 

Stát, který vydal 
předpis pro třídění 

Třída  Norma pro třídění 

Rakousko S13, S13K 
S10, S10K 
S7, S7K 

Rakouská norma ÖNORM DIN 4074-1:2012 (tříděno jako hranoly) 

Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz  

Francie ST-I 
ST-II 
ST-III 
ST IV 
HSST1 

Francouzská norma NF B 52-001-1:2011 
Règles d’utilisation du bois dans les constructions; Classement visual 
pour emploi en structure pour les principales essences résineuses et feuillues 

Německo S13, S13K 
S10, S10K 
S7, S7K 

LS13, LS13K 
LS10 a lepší 
LS10K a lepší 

Německá norma DIN 4074 Teil 1 (tříděno jako hranoly) 
Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz, 2012 
 

Německá norma DIN 4074 Teil 5 (tříděno jako hranoly) 
Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 5: Laubschnittholz, 2003 

Spojené království SS 
GS 
HS 
TH1 

Britská norma BS 4978:2007+A1:2011 
Visual strength grading of softwood 
Britská norma BS 5756:2007+A1:2011 
Visual strength grading of hardwood 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., KODR, IČ 13088092, Ing. Bohumil Koželouh, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová 

 



 

 

 

 

 

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. 
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