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Praha 14. 5. 2018 

ZÁPIS 

ze zasedání  

TNK 92 „Lešení“, 
které se konalo dne 24. 4. 2018 v 10:00 hodin 

v zasedací místnosti Kaplan 

konferenčního centra ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 

Přítomni: Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Marie Bukovská, doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, Ing. Ivan Kunst, 
Václav Lorenc, Ing. Karel Škréta, Ing. Milan Vach, Jan Šuser 

Omluveni: Ing. Petr Veverka  

 

Program: 

1. Uvítání přítomných (předseda) 

2. Personální otázky a informace z ČAS (předseda/tajemník) 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání (předseda) 

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

ník a příslušní zpracovatelé) 

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

dobí (tajemník) 

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

7. Zasedání TC/SC (účastníci zasedání) 

8. Informace expertů zapojených do činnosti WG 

9. Různé… 

10. Závěr 

 

ad 1: 

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

ad 2: 

V rámci personálních otázek se řešil odchod Ing. Zvěřiny do penze.  

Úkol: Tajemník zařídí ukončení členství Ing. Zvěřiny v TNK (včetně odvolacího dopisu s poděko-
váním za vykonanou činnost v TNK). 
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Dále členové TNK navrhli oslovit TNK Geotechnika s cílem získat do TNK odborníka na pažení. 

Úkol: Tajemník zjistí od Ing. Špačka (tajemník TNK Geotechnika), kterého člena/členy této TNK 
by bylo vhodné kontaktovat a osloví je. 

Tajemník informoval o transformaci odboru normalizace na samostatnou příspěvkovou organizaci 
- Česká agentura pro standardizaci (ČAS): 

 Národním normalizačním orgánem (členem CEN a ISO) bude i nadále ÚNMZ; ÚNMZ za-

ložil Českou agenturu pro standardizaci jako státní příspěvkovou organizaci.  

 Oznámení o vydání ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických norem, o 

veřejném projednání návrhů evropských norem apod. se nadále budou uveřejňovat ve 

Věstníku ÚNMZ.  

 Technické normalizační komise mají stejný status, ale nově budou poradními orgány 

ČAS.  

 Financování překladu norem v případě harmonizovaných norem, norem potřebných pro 

úřední kontrolu nebo celospolečenských významných témat je možné ze zdrojů ČAS, v 

ostatních případech náklady hradí ten, kdo normu požaduje (viz zákon 22/1997 Sb. v plat-

ném znění). 

 Webové stránky ČAS http://www.agentura-cas.cz/ jsou dostupné i z webu ÚNMZ. 

Dále tajemník informoval o možnosti finančního příspěvku na odborné semináře, které ČAS nově 
poskytuje. Ing. Škréta vznesl dotaz, jestli se proplacení příspěvku týká jen seminářů s vazbou na 
technickou normalizaci. 

Úkol: Tajemník rozešle podmínky proplácení cest a výše příspěvků. Dále zjistí odpověď na dotaz 
Ing. Škréty. 

Splněno: Proplácení se týká jen seminářů s vazbou na technickou normalizaci. Financování cest 
na zasedání TC/odborné semináře viz příloha 2. 

 

ad 3: 

V rámci vydaných a rozpracovaných ČSN informoval Ing. Škréta o stavu rozpracovaných revizí 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106. Termín 6. etapy pro ČSN 73 8101 bude posunut na červen 2018. 
První návrh ČSN 73 8106 by měl být rozeslán k připomínkám v srpnu 2018. 

Dále tajemník informoval o rozpracovaných dokumentech CEN, členové TNK vybrali dokumenty 
určené pro překlad (viz příloha 1). 

ad 4: 

Ing. Kunst informoval o průběhu a stavu revize normy EN 1004. Nesouhlas TNK s touto revizí je 
převážně ve výškovém rozestupu podlah a zajištění spojů, proto členové TNK navrhli ve fázi prEN 
souhlasit s připomínkami. 

Úkol: Členové TNK v době hlasování (zatím je termín v CEN stanoven na srpen-září 2018) pře-
dají CTN VÚBP připomínky k 1. návrhu. 

http://www.agentura-cas.cz/
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ad 5: 

Ing. Škréta připomněl, že spravuje web pro TNK, kde jsou dostupné zápisy ze zasedání, aktuální 
informace o činnosti TNK a jejím personálním složení. 

Web je dostupný zde - www.vubp.cz/tnk92. 

 

 

 

V Praze dne 14. 5. 2018 

Zapsal: Jan Šuser, tajemník 

 

 

Přílohy: Příloha 1 – Vydané a rozpracované dokumenty 

 Příloha 2 – Výňatek z pokynů pro sestavování plánu TN 

http://www.vubp.cz/tnk92
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ČSN normy vydané v roce 2016-2018 

 

Rozpracované úkoly plánu technické normalizace 

Úkol  
 

ČSN Název 

73/0089/16 ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 

73/0028/15 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 

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

Dokument Název Český název Revize/Nová 
norma 

Návrh na 
způsob 
převzetí 

prEN 
00053190:2017 

Temporary works equipment - Execution - 
Requirements for manufacturing 

 nová norma překlad 

prEN 1004 Mobile access and working towers made of 
prefabricated elements - Materials, 
dimensions, design loads, safety and 
performance requirements 

Pojízdná pracovní dílcová lešení - 
Materiály, rozměry, návrhová zatížení, 
požadavky na provedení a bezpečnost 

ČSN EN 
1004:2005 - 
překlad 

překlad 

EN 
13374:2013/prA1 

Temporary edge protection systems - 
Product specification - Test methods 

Systémy dočasné ochrany volného 
okraje - Specifikace výrobku - Zkušební 
metody 

ČSN EN 
13374:2013 - 
překlad 

překlad 

 

Označení ČSN  Název ČSN Způsob 
převzetí 
 

ČSN EN 16508 Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh překlad 

PŘÍLOHA 1



PŘÍLOHA 2




