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Praha 2. 11. 2021 

ZÁPIS 

ze zasedání  

TNK 92 „Lešení“, 
které se konalo dne 11. 10. 2021 v 9:00 hodin 

on-line prostřednictví aplikace MS Teams 

Přítomni: Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Marie Bukovská, Dr. Ing. Jakub Dolejš, Ing. Ivan Kunst, 
CSc., Ing. Zdeněk Neset, Václav Lorenc, Ing. Karel Škréta, Ing. Petr Veverka, Jan Šuser 

 

Program: 

1. Uvítání přítomných 

2. Personální otázky 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

4. Normy ČSN schválené v posledním období a pravidelné prověrky původních ČSN 

5. Normalizační dokumenty CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC schválené v posledním ob-

dobí 

6. Rozpracované úkoly příslušných evropských a mezinárodních komisí TC/SC 

7. Informace expertů zapojených do činnosti WG 

8. Různé… 

9. Závěr 

 

ad 1: 

Jednání zahájil předseda TNK Ing. Vlasák. Navržený program zasedání byl schválen. 

ad 2: 

V rámci personálních otázek se řešila změna působiště pana Macha a potřeba nového člena na 
oblast trubkového lešení a žebříků.  

Úkol: Ing. Bukovská kontaktuje pana Macha, dále Ing. Bukovská osloví pana Čípa s nabídkou 
členství v TNK. 

Splněno: Pan Mach má zájem dále působit v TNK za firmu FERROMET. 

 



 
Zápis ze zasedání IS 13/SP 16 

 

IS 13/SP 16 2/2 

ad 3: 

Z kontroly minulého zápisu vyplynulo, že připomínky k EN 1004-1 nebyly včas předány a bylo 
nutné se u návrhu EN 1004-1 zdržet hlasování. Tajemník členům TNK připomněl postup připo-
mínkování návrhů evropských norem a členové TNK budou v termínu předávat připomínky CTN 
VÚBP, které je předá ČAS. 

V rámci vydaných a rozpracovaných ČSN informoval Ing. Škréta o stavu rozpracované revize 
ČSN 73 8106. K tomuto úkolu proběhne schůzka nad konečným návrhem, který bude předán 
ČAS k vydání. Z pravidelných prověrek původních ČSN vyplynula potřeba revidovat ČSN 73 
8102, revizi vypracují Ing. Vlasák (autor původního znění) a Ing. Veverka. Dále bude vydána 
oprava k ČSN 73 8101. 

Tajemník informoval o rozpracovaných dokumentech CEN, členové TNK vybrali dokumenty ur-
čené pro překlad (viz příloha 1). 

ad 4: 

Ing. Kunst informoval o připravovaném plenárním zasedání CEN/TC 53, kterého by se chtěl zú-
častnit. Členové TNK souhlasili s nominací. 

ad 5: 

V rámci různého se řešila problematika tribun a žebříků. 

Úkol: Tajemník zjistí možnosti překladu a připomínkování norem z těchto oblastí, případně zařa-
zení příslušných komisí pod TNK. 

Splněno: CTN zodpovědné za normy na zařízení pro diváky nemá o překlad těchto norem zájem 
a bylo by možné normy se souhlasem CTN přeložit. 

Dále proběhla diskuse o nově zavedeném požadavku v EN 1004-1 na podlahy, které jsou nově 
každé dva metry. Ing. Škréta a Ing. Kunst vznesli dotaz na postup kontroly tohoto požadavku u 
lešení které bylo vyrobeno před touto změnou. Ing. Neset odpověděl na dotaz, že je vždy nutné 
postupovat podle návodu výrobce. 

Na závěr navrhl tajemník více využívat možnosti online zasedání, členové TNK souhlasili. 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2021 

Zapsal: Jan Šuser, tajemník 

Doplnil: Ing. Svatopluk Vlasák, předseda 

 

 

Přílohy: Příloha 1 – Rozpracované dokumenty 

  



         

Rozpracované dokumenty CEN/TC 53, které ještě nejsou zařazeny do plánu TN 

Dokument Název Český název Revize/Nová norma Návrh na 
způsob 
převzetí 

EN 1004-2:2021 Mobile access and working towers 
made of prefabricated elements - Part 
2: Rules and guidelines for the 
preparation of an instruction manual 

Pojízdná pracovní dílcová lešení – 
Část 2: Pravidla a pokyny pro přípravu 
návodu k použití 

ČSN EN 1298:1997/překlad překlad 

prEN 13374 rev Temporary edge protection systems - 
Product specification - Test methods 

Systémy dočasné ochrany volného 
okraje – Specifikace výrobku – 
Zkušební metody 

ČSN EN 
13374+A1:2020/vyhlášení 

překlad 

prEN 74-1 Couplers, spigot pins and baseplates 
for use in falsework and scaffolds - 
Part 1: Couplers for tubes - 
Requirements and test procedures 

Spojky, středicí trny a nánožky pro 
pracovní a podpěrná lešení – Část 1: 
Spojky trubek – Požadavky a 
zkušební postupy 

ČSN EN 74-1:2006/překlad překlad 

prEN 74-2 Couplers, spigot pins and baseplates 
for use in falsework and scaffolds - 
Part 2: Special couplers - 
Requirements and test procedures 

Spojky, středicí trny a nánožky pro 
pracovní a podpěrná lešení – Část 2: 
Speciální spojky – Požadavky a 
zkušební postupy 

ČSN EN 74-2:2009/překlad překlad 
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