ZPRÁVA Z ČINNOSTI GESTORA v CEN/TC 167 ZA ROK 2016
Gestor CEN/TC 167: Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a. s.

1. Uskutečněná cesty CEN/TC 167
Na rok 2016 nebylo plánované žádné zasedání TC 167 a také se žádné neuskutečnilo.

2. Uskutečněná zasedání národních aplikačních týmů a informace o
uskutečněném připomínkování EN
V roce 2015 byla provedena změna v sekretariátu TC 167 z italského normalizačního institutu
(UNI) na německý normalizační institut (DIN). Byl jmenován vedoucí (chairperson) pan Lutz Gerlach,
který se ujal funkce dnem. 23/10/2015 na dobu tří let.
Nebylo svoláno žádné zasedání národního aplikačního týmu.
Dne 24/5/2016 jsem zaslal panu Gerlachovi mail s žádostí mimo jiné i o zaslání časového
programu pro revizi EN 1337-1 až -8.
Následně jsem dostal odpověď s tímto časovým programem:
- Vydání revize částí 1 až 8 - 07/2016.
- Zaslání k připomínkám na podzim 2016.
- Připomínky budou zpracovány na jaře 2017 a diskutovány v létě téhož roku.
- Vydání změn EN 1337-1 až -8 na přelomu let 2017 a 2018.
Je evidentní, že představa o časovém plánu z května 2016 bude poněkud pozměněna.

3. Vliv na ČSN včetně aktuálního platného seznamu norem
V současnosti jsou vydány všechny části ČSN EN 1337 (celkem 11 částí) a jak je výše uvedeno
připravují se revize.
V roce 2015 byla dokončena aktualizace TKP, kapitola 22. Spolu s doc. Hrdouškem a Ing.
Matouškem (Pontex) jsme vyslovili nesouhlas s vydáním TKP, kapitola 22 pro množství věcných a
formálních chyb. V současnosti se rozbíhají práce na TKP, kapitola 22 a TP pro všechny typy ložisek
(především elastomerová, hrncová a kalotová)

4. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Informační zdroj je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (TNK 146),
resp. portál plantn@unmz.cz.

5. Zhodnocení činnosti gestorské spolupráce z hlediska naplnění program
činností
Gestorská činnost se soustřeďuje především vyjasnění způsobu navrhování ložisek v souvislosti
s přijetím Eurokódů v roce 2010. Gestor zodpovídá některé dotazy související s ČSN EN.
V roce 2017 bude pokračovat aktivní účast v technické redakční radě TKP 22 a zároveň jsem
zpracovatelem nových TP.

6. Program činností v dalším pololetí/roce, předpokládané termíny jednání
Termíny dalších jednání TC 167 nejsou známy. Nadále se předpokládá činnost v technické
redakční radě pro revizi TKP 22 a příprava TP. Vydání se předpokládá v polovině roku 2017.

V Praze………… dne…8/12/2016…………… Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a. s.
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