Zápis ze zasedání TNK
59. zasedání TNK 59 „Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních
materiálů a povrchovou těžbu“, které se konalo v PSP Real Estate, s. r. o., Přerov
ve dnech 22. a 23. října 2013

Přítomni: (viz prezenční listina v příloze zápisu)
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola plnění úkolů plánu TN
Informace o činnosti v CEN/TC 151 a ISO/TC 127

5)

Seznámení s dosavadními výsledky aplikace revize „nového přístupu“ u některých směrnic EU
a u Notifikovaných osob
6) Současná situace v oblasti dozoru ČOI u strojních zařízení
7) Různé, výměna informací
8) Diskuse
9) Organizační záležitosti
10) Ukončení zasedání
ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda TNK 59 Ing. Vratislav Zykán. Přivítal a představil mimořádného hosta
zasedání Ing. Radka Ostrého z firmy Ammann a stručně nastínil důvody jeho účasti – otázky kolem tvorby
nové EN 474-13 a stávající EN 500-4.
ad 2)
Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.
ad 3)
Zprávu o činnosti komise přednesla Ing. Fuxová.
Členové TNK byli seznámeni:
– s normami zavedenými do ČSN od posledního zasedání TNK (viz ČSN vydané od května 2013 do
listopadu 2013 v příloze zápisu)
– s novými úkoly zařazenými do plánu (viz seznam Úkoly plánu TN 2013 (v řešení) v příloze zápisu)
– s úkoly, které jsou v řešení jednotlivými TC v CENu (viz seznam Aktuální projekty tvorby evropských
norem TC 151 a TC 337 v příloze zápisu).
ad 4)
Ing. Pavel Urban a Ing. Petr Matoušek informovali o práci v CEN/TC 151 a ISO/TC 127.
Doosan Bobcat Engineering (Ing. Pavel Urban, Ing. Petr Matoušek) se účastní práce ve dvou pracovních
skupinách: WG 1 Bezpečnost zemních strojů a WG 15 Elektromagnetická kompatibilita.
Pracovní dokumenty jsou k dispozici na: http://ulozto.cz/xGn9mbW4/cen-tc151-wg1-till-n665-zip
ad 5)
Ing. Vratislav Zykán informoval o dosavadních výsledcích praktické realizace výsledků „revize směrnice
nového přístupu“, která byla zveřejněna ve třech dokumentech EU - NAŘÍZENÍ EP a R č. 764-2008
(uvedení na trh), NAŘÍZENÍ EP a R č. 765-2008 (akreditace NB a dozor), ROZHODNUTÍ EP a R. č. 768-

Zápis ze zasedání TNK
2008-ES (uvádění na trh - moduly posuzování shody). Z oblastí, které jsou pro nás zajímavé, jde
především o moduly posuzování shody, akreditace NB a novely některých směrnic za účelem jejich
přizpůsobení novým požadavkům (především novému systému modulů posuzování shody). Současná
situace v revizi směrnic se od informace na minulém zasedání TNK prakticky nezměnila. Skupina devíti
(původně deseti) směrnic k novelizaci podle pravidel R.768 dosud není novelizována schválenými platnými
směrnicemi, akreditace NB podle nového postupu se teprve rozjíždí s nedořešenými problémy atp.
ad 6) Současná situace v oblasti dozoru ČOI u strojních zařízení - Ing. Tomáš Langšádl se na poslední
chvíli omluvil ze zasedání.
ad 7), ad 8)
Členové TNK byli seznámeni:
– s požadavkem ÚNMZ na prověření a případnou revizi Statutu a Jednacího řádu TNK;
– s připravovaným jednáním Česko-srbského smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci (materiály
k zasedání byly zaslány firmě Doosan Bobcat Engineering a Ammann Czech Republic a. s.
V diskusi byla řešena následující témata:
– zkušenosti a poznatky jednotlivých členů z jejich odborné činnosti v širší souvislosti s normalizací;
– výsledky probíhající revize směrnice hluku a případné dopady při jejím začlenění do strojní směrnice;
– aktivní přístup členů k návrhům norem CEN a ISO (stanoviska a připomínky) a k návrhům překládaných
norem;
– přístup do databáze pro členy TNK - druh dokumentů, které jsou k dispozici v databázi a možnost
přístupu členů TNK k dokumentům k druhu ENQ, UAP a FV;
– v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění
směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím
plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční
pojízdné stroje, se řeší, zda stanovit počet nebo objem prachových částic.
O účast na zasedání TNK požádal Ing. Radek Ostrý, Testing Department Leader, z firmy Ammann Czech
Republic a. s., Nové Město nad Metují, která je výrobcem hutnících strojů. V CEN/TC 151 se začíná
připravovat nová norma speciálně pro válce prEN 474-13:2011 Earth-moving machinery – Safety – Part 13:
Requirements for rollers. V současné době existuje EN 500-4+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek –
Bezpečnost – Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, která také zahrnuje válce.
Ing. Ostrý seznámil členy TNK s informacemi, které má o nově připravované normě, a s navrhovanými
požadavky v normě, které se liší od všeobecných požadavků v normách EN 474 a EN 500 - především na
snížení výšky prvního stupně přístupové soustavy z 600 mm na 400 mm - a s výzvou na řešení výhledu
dozadu ze stanoviště obsluhy pro odstranění/zmenšení prostoru, kam není vidět ze stanoviště obsluhy pro
zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti stroje při couvání.
TNK bude sledovat vývoj nové normy a požádala Ing. Urbana o získání podrobnějších informací od členů
WG z TC 151.
ad 9)
Termín konání příštího jarního zasedání zatím nebyl dohodnut, k prověření možnosti je zorganizovat se
nabídl Ing. Urban.
Možnost zorganizovat podzimní zasedání se nabídl prověřit Ing. Přikryl.
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ad 10)
Ing. V. Zykán poděkoval Daně Běhálkové za výbornou organizaci zasedání a za zajištění exkurze
do provozu strojírny PPS a zasedání ukončil.
V Praze dne 29. 10. 2013
Zapsali:

Ing. Ludmila Fuxová, tajemník TNK
Ing. Vratislav Zykán, předseda TNK

Přílohy
Prezenční listina
ČSN vydané od května 2013 do listopadu 2013
Úkoly plánu TN v 2013 (v řešení)
Aktuální projekty tvorby evropských norem CEN/TC 151
Aktuální projekty tvorby evropských norem CEN/TC 337
Aktuální projekty v ISO/TC 127

ČSN vydané od května 2013 do listopadu 2013

Označení
ČSN EN 16330

Rok
vydání

Třídicí
znak

2013-10

27 8339

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a
odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické
rozhraní

27 7452

Zametače – Část 2: Technické požadavky a zkušební metody

V
ČSN EN 15429-2

2013-06

Název

V
ČSN EN 474-1+A3

2013-11

27 7911

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 3164

2013-11

27 7538

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných
konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace

ČSN EN 15432-2

2013-11

27 8328

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu
montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů

Poznámky:
V - věstník

