Výroční zpráva z CEN/TC 178, TC 229 a TC 250/SC2/WG2
za rok 2018
CEN/TC 178 – Dlažby a obrubníky
Plenární zasedání, tentokrát bez naší účasti se uskutečnilo dne 20. června 2018 v Kolíně nad
Rýnem. Neúčast na jednání byla způsobena zrušením objednaného leteckého spoje na
poslední chvíli, takže se již nepodařilo nalézt reálné řešení dopravy na jednání.
V čele jednotlivých WG tedy nedošlo k žádným změnám.
Pracuje se na změnách již dříve vydaných EN se zřetelem na požadavky CPR. Lze
předpokládat, že příští plenární zasedání se uskuteční v červnu 2019.
CEN/TC 229 – Betonové prefabrikáty
 Odložené plenární zasedání se uskutečnilo v červnu 2018 ve Stockholmu. Hlavním cílem
zasedání bylo projednání revize základní normy pro betonové prefabrikáty EN 13369 tak,
aby vyhovovala požadavkům plynoucím z CPR. Na převodu EN 13369 do soustavy ČSN
se nyní již pracuje. Příští zasedání pléna TC 229 je plánováno na dny 13. a 14. května
2019. Zástupci Itálie nabídli uspořádat plenární zasedání v Bergamu.
 36. zasedání TC 229/WG1 se uskutečnilo 14. března 2018 v Bruselu. Cestovní zpráva
z účasti na zasedání byla předána 19. března.
WG1 má k dispozici 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.
-

37. zasedání WG1 se podle plánu uskutečnilo dne 26. září 2018 v Bruselu. Cestovní
zpráva z účasti na zasedání byla předána 8. října 2018.

Kromě změn v dosavadních normách se formuje pracovní skupina pro vytvoření normy pro
stropní deskové dílce plného průřezu, které se uplatňují i v dopravních stavbách. Předseda
WG1 vyslovil přání, aby byl za Českou republiku nominován zástupce do pracovní skupiny.
Vzniká totiž oprávněný dojem, že se zástupci České republiky nezúčastňují prací TG, ale
pouze přejímají výsledky těchto náročných prací účastí ve WG.
 Původní plánované zasedání TC 229/WG4 na 14. března 2018 se z úsporných důvodů
neuskutečnilo.
 52. zasedání TC 229/WG4 se uskutečnilo 26. září 2018 v Bruselu. Cestovní zpráva
z účasti na zasedání byl předána 8. října 2018.
Stěžejním bodem zasedání bylo podrobné projednávání rozhodnutí CEN/TC 229 (N851) a
CEN/BT ohledně nového systému postupu s účastí HAS konzultantů v interakci s CENCENELEC (BT C 045/2018) podle N852. Dlouhá diskuse vyústila v požadavek podrobného
písemného výkladu pravidel a postupů ze strany CEN.

CEN/TC 250/SC2/WG2 – Upevňování do betonu
Po četných administrativních problémech a složité komunikaci s CCMC (CEN-CENELEC
Management Center) se v závěru loňského roku uskutečnilo druhé formálnímu hlasování, na
základě kterého byl nový Eurokód EN 1992-4 přijat.
K EN 1992 – 4 jsou připraveny doplňující TR, které řeší specielní případy, které nejsou
obsaženy v normě. Už jsme byli požádáni o návrh názvů těchto TR v češtině
Je již jisté, že jeden z cílů převodu pětidílné CEN/TS 1992-4, tedy zejména zestručnění a
snížení počtu stránek normy, se nepodařilo splnit. Na překladu normy do češtiny se již
pracuje.
V Praze, dne 23. listopadu 2018

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

