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Zpráva ze 47. zasedání CEN/TC 53 
„Temporary works equipment“ (Dočasné stavební konstrukce) 

 
Místo jednání:  Berlín, Německo 

Datum jednání:  21.10. 2021 

Způsob  jednání: „Hybridmeeting“ - možná fyzická i on-line dálková účast 

Předseda:   Robert Hertle 

Sekretář:   Billal Kiani 

Zpracovatel zprávy:  Ing. Ivan Kunst, CSc., nominovaný zástupce TNK č. 92, ÚNMZ za ČR 

Délka cesty:   účast on-line 

 
Jednání 

 Účastnilo se 13 delegací ze zemí Rakousko, Německo, Švédsko, Finsko, Norsko, Francie, 
Itálie, Velká Británie, Holandsko, Belgie, Španělsko, Česká republika, Kypr a organizace SBS 
(Small Business Standards). 
 
Bod 1 – Zahájení jednání 

 Jednání bylo zahájeno v 10:30 dle plánu, 13 delegátů včetně sekretáře byli osobně 
v Berlíně a dalších 22 delegátů on-line. 
 
Bod 2 – Představení všech delegátů 

 Všichni delegáti, kteří dorazili nebo se on-line připojili, se krátce představili. 
 
Bod 3 – Schválení programu jednání 

 Návrh programu jednání byl přijat s doplňky: 
- od Ivan Kunst dle jednání TNK 92 - zapojení TC53 do komunikace s TC 315 a TC 93 
- od Kypr ke zprávě pracovní skupiny WG 10 k EN 13374, úvaha o dodatku (Annex) na 

vyšší úroveň zábradlí 
- od sekretáře byla v programu provedena oprava čísla dokumentu prvního bodu 

„Opening of the 47th meeting“ na N 1276. 
 
Bod 4 – Volba zápisové komise 

 Komise byla sestavena a schválena všemi hlasy ze 3 osob jako trojjazyčná (anglicky, 
francouzsky, německy).  
 
Bod 5 – Přijetí zápisu z 45. plenárního zasedání v Delft 19.10.2019 

 Zápis byl přijat dle dokumentu N 1265. 
 
Bod 6 – Informace a diskuse 

 Sekretářem byla sdělena informace o dalším postupu ve vazbě na Brexit a migraci a 
vazbě na CEN dokumenty. 
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Bod 7 – program práce TC 53 / zpráva sekretáře 

Dokumenty: 
- N 1277 – Program činnosti – stav k datu 47. jednání v Berlíně 
- N 1278 

o Popis komise TC 53 (předseda, sekretář, předsedové pracovních komisí, 
seznam zemí (34) a váhy jejich hlasování, připojené externí organizace (SBS, 
EGGA), jednání s jinými komisemi (TC135, TC 248, TC 250). 

o Konečný zápis ze 46. jednání TC 53 v Berlíně 22.10.2020, dokument číslo 
N 1165 byl doplněn dle komentářů DIN. 

o K datu jednání v Berlíně byly aktivní pouze pracovní skupiny WG3, WG 4, WG 
10, WG 16. Jejich zprávy viz bod 8, 

o Na jednání bylo zahájena další činnost komise WG7 – podrobnosti v bodě 9. 
 
Bod 8 – zprávy předsedů aktivních pracovních komisí 

Komise WG3 -Trubky a spojky – zpráva dokument N 1279 
- Zprávu přednesl přítomný předseda Christian Frohlich 
- normy FPrEN 74-1, FPrEN 74-2 - revize dokončena, hlasování všech zemí začíná 

18.10.2021 a končí 13.1.2022 
 
Komise WG 4  - Pojízdná lešení – zpráva dokument N 1280  

Zprávu přednesl přítomný předseda Don Aers 
- EN 1004-1 byla již v CEN schválena (a je platná již i v ČR, proběhne překlad) 
- EN 1004-2 (dříve EN 1298) je schválena a od září 2021 je v přípravě k publikaci (a v ČR 

také proběhne překlad)  
- Nová norma pro malá pojízdná lešení do výšky pracovní podlahy max 2,0m 

(současný pracovní název je SMAT – Small Access Towers) 
o bude mít do konce roku 2021 v rámci pracovní komise WG4 první verzi 

hotovou a bude zahájena aktivace procesu pro všechny země 
o je stále diskuse, zda dát této nové normě číslo EN 1004-3 nebo zda by bylo 

vhodnější dát této normě zcela jiné číslo a nedělat propojení na EN 1004 – 
s dokončením prvního návrhu dá WG4 i návrh jaké číslo by norma měla mít 

 
Komise WG 10 – Zábradlí pro dočasné stavební konstrukce 

- EN 13374 :2013 + A1:2018 Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace 
výrobku – Zkušební metody – byla publikována 

- komise zahájila novou revizi a 2021-01-29 byla schválena aktivace členy CEN (national 
members) 

- v týdnu od 24.10.2021 bude zaslán nový návrh všem zemím 
- komentáře 

o Kypr navrhuje přidat dodatek (Annex), který schválí pravidlo (povinnost) 
navýšení zábradlí nad 1,0m pro jejich zemi 

o Bylo doporučeno, ať se zapojí Kyrp do pracovní komise WG10, která bude 
provádět diskusi a případné úpravy po návrzích z jiných zemí „v prvním kole“ 

o další diskuse byla o bezpečnostních faktorech pro výsledky testování prokluzu 
na povrchu atd. 
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Komise WG 16 – Základní požadavky 
- viz jednání TC 53 v Delft, 2019, zápis bod 9, tato komise pracuje na případné nové 

struktuře norem v tomto oboru 
- podstata prvního návrhu byla  

o úroveň 1 – základní (společné) požadavky pro všechny dočasné stavební 
konstrukce a jejich navrhování 

o úroveň 2 – základní (společné) požadavky na výrobu všech dočasných 
stavebních konstrukcí 

o úroveň 3 – rozdělení na Výrobky a Konstrukce 
o úroveň 4 – specifikace pro jednotlivé druhy výrobků a konstrukcí 

- aktivace pracovní komise byla následně v CEN schválena 
- na první jednání vytvořili v rámci WG 16 pracovní podskupiny: 

o termíny a definice 
o materiály 
o požadavky na navrhování 

- na jednání WG 16 dne 20.10.2021 probrali výsledky pracovních podskupin a pošlou 
informace k diskusi všem národním komisím 

- další jednání bude pak v dubnu 2022 
 
Bod 9 – návrh revize EN 1263-1 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební 
metody 

- základní info podal Gabriel Staniul (Francie) 
- tato činnost bude zařazena do WG7, která bude nově otevřena 
- TC53 zjistí, zda dřívější sekretář se o tuto komisi bude znovu starat nebo se bude 

vybírat nový (Franci i Velká Británie nabídly, že to mohou udělat) 
 

Bod 10 – ISO/NP 5102 €, Fiber reinforced plastics – A small modular framework – 
Requirements and test method (skupina ISO/TC 61/C 11) 

- velká obava, že příslušná komise ISO nemá správný postup a obsah normy, např. 
v testování konstrukcí 

- debata byla jak zapojit CEN do této ISO aktivity 
- zástupce Velká Británie Don Aers již s touto komisí začal komunikovat a pošle všem 

členům TC 53 informace 
- cíl je, aby zapojení do ISO šlo ideálně ze všech CEN zemí 

 
Bod 11 – Revize pracovního plánu (Business Plan) technické komise 

- Je platný současný základní plán dle dokumentu N 1070 z roku 2017, doplní se do něj 
aktivace WG 7 komise po tomto jednání. 

 
Bod 12 – Jednání s dalšími komisemi 

12.1 –  CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“ 
- zatím nebyla komunikace, možná bude vhodná vazba na novou aktivitu TC53 / WG7 

12.2. – CEN/TC 135 – „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ 
- osoba za TC 53 je v komunikace Gabriel Staniul (Francie) 
- bude návrh vyjmout systémy lešení z části 1 
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- ještě diskuse o užívání recyklované oceli („re-use steel“) – zda zakázat pro konstrukce 
lešení 

12.3. – SBS (Small Business Standards) 
- Od zástupce SBS Karsten Weise byla zpráva, že díky COVID situaci nebyl v SBS žádný 

postup. 
 
12.4. – CEN/TC 250 – „Stavební Eurokódy“ 

- 12.4.1 jednání s CEN/TC 250/SC 10 (EN 1990) a CEN/TC 250/SC1/WG7 
o Upravil se text dle našeho návrhu, že tyto eurokódy se nebudou zabývat 

konstrukcemi, které jsou specifikovány v jiných normách (tedy např. lešení) 
 

12.5. – Návrh České republiky, aby se TC 53 zapojila do komunikace 
s TC 315 ohledně lešeňových konstrukcí pro tribuny apod. dle normy EN 13200-6 
Zařízení pro diváky – část 6.: Demontovatelné (dočasné) tribuny 
a 
TC 93 ohledně žebříků používaných v konstrukcích lešení. 

- zapojení bylo schváleno 
- předseda navrhl, aby TC 53 v jednání zastupoval Ivan Kunst, hlasováním schváleno 

 
13 – Jiné body k jednání 

13.1. – Interpretační skupina – žádná nová aktivita 
 
14 – Přijetí rozhodnutí 

 Vše co bylo projednáno bylo delegáty odsouhlaseno. 
 
13 – Příští zasedání TC 53 

 Na další jednání pozvalo Finsko TC 53 do Helsinek. Všemi delegáty to bylo přijato, termín 
předjednán na 6.10.2022. 
 

 
Zapsal Ivan Kunst 
23.10.2021 


