Výroční zpráva z CEN/TC 178, TC 229, TC 250/SC2/WG2
za rok 2017
CEN/TC 178 – Dlažby a obrubníky
Aktivita CEN/TC 178 se po dlouhé době nečinnosti skutečně obnovila. Plenární zasedání za
naší účasti se uskutečnilo dne 22. června 2017 v Bruselu. Cestovní zpráva ze zasedání spolu
s vyúčtováním cesty byla zaslána dne 17. července 2017.
Sekretariát zajišťuje BSI, jmenovitě Ben Hendley, ben.hendley@bsigroup.com. Původně
provizorní obsazení míst předsedů jednotlivých WG bylo změněno na obvyklou délku
mandátu.
V čele jednotlivých WG tedy nedošlo k žádným změnám. V současné době jsou funkce
obsazeny takto:
Předseda CEN/TC 178: Robert Dudgeon (UK)
TC 178/WG1: Colin Nessfield (UK)
TC 178/WG2: Dr. Tim Yates (UK)
TC 178/WG3: Hans van Wijck (NL)
TC 178/WG4: Lionel Montfront (F)
TC 178/WG5: Colin Nessfield (UK)
Pracuje se na změnách již dříve vydaných EN se zřetelem na požadavky CPR. Podrobnosti
jsou obsaženy v cestovní zprávě z plenárního zasedání. Příští plenární zasedání je plánováno
na 20. června 2018 do Kolína nad Rýnem
CEN/TC 229 – Betonové prefabrikáty
− Původně plánované plenární zasedání v letošním roce bylo zrušeno a uskuteční se až na
jaře roku 2018 ve Stockholmu. V mezidobí je agenda vyřizována korespondenčně.
− Zasedání TC 229/WG1 se uskutečnilo 26. dubna 2017 v Bruselu. Cestovní zpráva byla
předána.
− Další zasedání TC 229/WG1 se uskutečnilo 4. října 2017 v Bruselu bez naší účasti. Zápis
z jednání není zatím k dispozici
WG1 využívá live-link na portálu AFNOR, ve kterém jsou přístupné všechny dokumenty od
roku 2007, což je velmi praktické.
Zasedání se zabývalo revizemi několika norem, které jsou připraveny k projednání. Normy
jsou přístupné na live-linku.
Předmětem diskuse byla kapitola 10 Doplňující pravidla pro prefabrikované dílce a
montované konstrukce z EN 1992-1-1. Zatím panují nejasnosti ohledně styků.
Data příštích zasedání WG1 v roce 2018 zatím nejsou známa. Lze předpokládat, že se příští
zasedání uskuteční na počátku roku 2018, ještě před plenárním zasedáním TC 229.
− Zasedání TC 229/WG4 se konala dne 11. července a 4.října 2017 v Bruselu bez naší
účasti. Hlavním předmětem zasedání bylo projednávání připomínek k revidované základní
normě pro betonové prefabrikáty EN 13369.

ÚNMZ již vydal Plánovací list k úkolu „EN16757:2017Udržitelnost staveb - Environmentální
prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky“ Etapa 6
je plánována do konce dubna 2018.
CEN/TC 250/SC2/WG2 – Upevňování do betonu
Po četných administrativních problémech a složité komunikaci s CCMC (CEN-CENELEC
Management Center) bylo rozhodnuto předložit upravenou normu znovu, tedy k druhému,
formálnímu hlasování. To se mělo uskutečnit na přelomu listopadu a prosince 2017. Zatím
jsme výzvu k hlasování neobdrželi
K EN 1992-4 jsou připraveny doplňující TR, které řeší specielní případy, které nejsou
obsaženy v normě. Některé TR jsou již v konečném stádiu návrhu.
Je již jisté, že jeden z cílů převodu pětidílné CEN/TS 1992-4 na EN 1992-4, tedy zejména
zestručnění a snížení počtu stránek normy, se nepodařilo splnit. Připravuje se překlad normy
do češtiny. Práce byly pozastaveny do konečného schválení normy.

V Praze, dne 6. prosince 2017.

Ing. Václav Vimmr, CSc.
gestor v TC 178 a TC 229

