CESTOVNÍ ZPRÁVA
Z účasti na plenárním zasedání CEN/TC 178
Dlažební prvky a obrubníky

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Účastník cesty: Ing. Václav Vimmr, CSc.
Místo zasedání: Brusel, Belgie
Datum konání: 22. června 2017

B) PODROBNÉ ÚDAJE
Zápis z jednání nebyl dosud vydán. Zpráva je vypracována na základě poznámek
účastníka cesty.
1. Plenární zasedání zahájil předseda CEN/TC 178 Robert Dudgeon (UK).
2. Jednání se zúčastnilo 17 delegátů reprezentujících 7 členských zemí CEN, mimo jiné
Robert Dudgeon, předseda,
Ben Hedley, tajemník, jmenovaný britským normalizačním institutem BSI,
Lionel Monfront (AFNOR - CERIB), Colin Nessfield (BSI – British Precast Federation),
David Burton (BSI), Dietmar Ulonska (DIN), Johan Horckmans (NBN – kontakt TC
229), Anna Dionysiou (CYS), Václav Vimmr (UNMZ)
3. Program jednání N530 (N522 rev.) byl přijat bez připomínek.
4. Zápis z předešlého plenárního zasedání (N517), které se konalo v červnu 2016
v Bruselu, byl po kratší diskusi odsouhlasen.
5. Zpráva sekretariátu (Ben Hedley) (N528) obsahovala zejména tyto body:
- Status norem, termíny hodnocení a revizí
- Nové termíny pro zpracování a projednávání dokumentů CEN
- Technické komise jsou vyzývány k proaktivnímu využívání NAC (New Approach
Consultants – konzultantů CEN k novému přístupu) od počátečních stádií prací na
normách
6. Zprávy pracovních skupin
WG1 – Pracovní položky pro normy EN 1338 až 1340 již ztratily platnost, takže bude
nezbytné je obnovit.
Rozpaky nad požadavkem vyjmout osvědčené zkušební metody, pokud na ně není
přímý odkaz v příloze ZA.
WG2 - Pokračování prací na revizi EN 1341, EN 1342 a EN 1343, se zaměřením
zejména na revizi přílohy A (Stanovení tloušťky) a sladění přílohy ZA s nejnovějšími
požadavky a CPR.
Další informace – WG 2 se zabývala stavem a používáním CEN/TS 16165
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
(Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení), TS 12633 pro
dlouhodobou odolnost proti skluzu a TS 15209 pro hmatové rozlišení.
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WG3 – Zde jsou zastoupeny pouze Nizozemsko, Belgie a Německo a předseda žádá
zapojení dalších zemí.
V roce 2018 započne proces vyhodnocení norem EN 1344/2013, a EN1344/AC po
dokončení revize EN 1338-1340.
WG4 – V současnosti nevykazuje žádnou aktivitu. Ta zřejmě nastane až po
vyhodnocení CEN/TS 12633.
WG 5 – Pracuje se na druhém návrhu prCEN/TS15209 pro hmatově rozlišitelné
dlažby dosud v režimu předběžné pracovní položky. WG 5 žádá TC o zřízení řádné
pracovní položky před podáním TC k anketě CEN.
7.

Seznam předsedů jednotlivých orgánů TC 178:
- předseda TC 178: Robert Dudgeon, mandát do roku 2018
- předseda TC 178/WG1: Colin Nessfield (UK), po zkušebním období jednoho roku
bylo odsouhlaseno prodloužení mandátu na tři roky
- předseda TC 178/WG2: Dr. Tim Yates (UK) mandát do roku 2018
- předseda TC 178/WG3: Hans van Wijck (NL) mandát do roku 2018
- předseda TC 178/WG4: Lionel Montfront (F) mandát do roku 2018
- předseda TC 178/WG5: Colin Nessfield (UK) po zkušebním období jednoho roku
bylo odsouhlaseno prodloužení mandátu na tři roky.

8.

CEN/TS 15209 Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and
stone (Hmatové úpravy povrchu dlažby vyrobené z betonu, keramiky a kamene)
Navrženo, aby TS zůstala na 3 roky a sbírali se další zkušenosti před případným
převedením na EN.

13. Kontakty CEN/TC 178 s ostatními útvary CEN
Aktivní spojení existuje zejména s CEN/TC 125, CEN/TC 229, CEN/TC 227 a
CEN/TC 339.
Zástupce TC 229 J. Horckmans naznačil možnost využití prací TC104 a TC229
v oblasti ochrany životního prostředí, pokud jde o výrobky z betonu.
14. Ostatní záležitosti
Dokument N525 obsahuje návrh TS 00351014 projednávaný v CEN/TC351 ohledně
zjišťování koncentrací nebezpečných látek ve stavebních výrobcích. Zpráva TC229 –
připravuje se norma na měření nebezpečných látek, v současné době se tedy
nedoporučuje dávat do norem požadavky na obsah nebezpečných látek.
Proběhla diskuze nad novým pravidlem, že normy by měli obsahovat pouze základní
charakteristiky a ostatní by mělo být obsaženo v jiných dokumentech. Odborníci
nesouhlasí, komplikace při používání. Doporučení projednat s CEN, zda mohou být 2
díly normy – charakteristiky a zkušební metody (neharmonizované)
15. Schvalování rozhodnutí
Hlasování o rozhodnutích přijatých v průběhu zasedání.
16. Příští zasedání
Příští plenární zasedání se plánuje na 20. června 2018 do Kolína na Rýnem.
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C) ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ
Vysloveně nové normy se v komisi CEN/TC 178 nepřipravují. Probíhají úpravy (změny)
a revize existujících norem. To je příležitost pro uplatnění připomínek u TC 178 nebo
přímo jednotlivých WG, zejména WG1 až WG3 a WG5.

D) ZHODNOCENÍ CESTY
Po období, kdy se plenární zasedání konala nepravidelně a orgány technické komise TC
178 nebyly příliš aktivní, se jeví, že bude plněn záměr konat plenární zasedání
každoročně a činnost TC byla obnovena.
V technické komisi dochází k obměně zástupců, takže jde i o navázání nových kontaktů.
Zasedání se konalo v důstojném prostředí CEN/CENELEC.

E) PŘIVEZENÉ MATERIÁLY
Veškeré dokumenty CEN/TC 178 jsou na webu britského normalizačního institutu BSI
chráněny heslem. K tomuto pohotovému zdroji informací však nemám, na rozdíl
od ostatních delegátů, z neznámých důvodů přístup. Se zpožděním jsou materiály
přístupné na portálu ÚNMZ v části označené pro experty. Při konzultaci s tajemníkem
TC 178 bylo potvrzeno, že k obnovení přístupu na portál TC 178 postačí požadavek
ÚNMZ.
Znovu žádám ÚNMZ, abych byl nahlášen tajemníkovi TC 178 (benhedlay@bsi.uk) jako
nominovaný člen TC178 a TC178/WG1. To umožní získávat přímo informace od
sekretáře, být přímým účastníkem komunikace uvnitř TC a WG1 a hlavně poskytne
přístup ke všem dokumentům na portálu TC 178. Navíc některé i závažné dokumenty
jsou předkládány v tak v krátkém intervalu před zasedáním, že nemohou být
v „Novinkách ÚNMZ“ obsaženy, což znemožňuje řádnou přípravu na jednání!

V Praze, dne 17.7. 2017.

Ing. Václav Vimmr, CSc.
Zástupce v CEN/TC 178
Předseda TNK 119
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