
Zpráva o činnosti TC 254/WG 6 za rok 2020 

1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 254/WG 6 

V průběhu roku 2020 se kvůli COVID-19 neuskutečnilo žádné jednání pracovní 

skupiny WG 6. 1. července však proběhlo očekávané plenární zasedání TC 254 

formou videokonference. 

2. Informace z TC 254/WG 6  

Plánované jednání WG 6 na jaro 2020 se kvůli COVID-19 a na základě obdrženého 

dokumentu N 279 od convenora TC 254/WG 6 zrušilo. Poté mělo proběhnout jednání 

v září, kde měl být přítomen konzultant HAS, a to formou videokonference nebo 

prezenční formou. Z neznámých důvodů však toto jednání nebylo svoláno ani 

uskutečněno.  

I když se WG 6 v tomto roce nesešla, tak 1. července proběhlo plenární zasedání TC 

254, kde WG 1 představila nový návrh „guidelines“ pro tvorbu harmonizovaných norem 

hEN speciálně pro CEN/TC 254 včetně návrhu jak se posunout dopředu a nesetrvávat 

ve stavu, kdy normy určené k harmonizaci nejsou harmonizovány. Hlavními 

předpoklady tohoto posunu jsou, aby TC 254: 

- začala s přípravou vstupu pro Standardization request (SR) 

- se zaměřila na vývoj/revizi zkušebních norem 

- monitorovala situaci a diskuzi kolem rušení zastaralých norem 

- udržovala vývoj hEN ve „spícím“ módu 

Na tomto jednání také TC 254 odsouhlasila, že ačkoli se zablokovaná FprEN 17048 

původně chtěla vydat jako hEN podle M/124, bude norma vydána jako 

neharmonizovaná, tedy bez přílohy ZA. 

2.1 EN 17048 Syntetické pásy a fólie pro hydroizolaci betonových mostovek a 

ostatních pojížděných ploch 

• proběhl režim FV 

• během FV obdržen požadavek Dánska na úpravu normy, který byl do normy 

zapracován, aby se zabránilo novému ENQ+FV 

• obdrženo negativní posouzení konzultanta HAS, neboť se norma odkazuje na 

nový výrobek, a to syntetické pásy, které však nejsou zahrnuty v mandátu 

M 124 ani ve schválené odpovědi na mandát 

• pozastavena publikace normy, na TC 254 odsouhlaseno vydání normy jako 

neharmonizované 

• pro schválení normy jako hEN je nutná kompletní revize normy a také pokyny 

od konzultanta HAS vzhledem k SR 

 



2.2 Revize EN 14695 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro 

hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - 

Definice a charakteristiky 

• proběhl režim FV 

• obdrženo negativní posouzení konzultanta HAS a pozastavena publikace 

normy 

• veškeré připomínky konzultanta HAS byly na jednání ve Frankfurtu probrány a 

výsledek odsouhlasených řešení připomínek byl diskutován s předsedou TC 

254 a konzultantem HAS na 42. plenárním zasedání TC 254 

• výsledkem diskuze na zasedání TC 254 je, že je nutná kompletní revize 

normy, neboť není v souladu s mandátem M/124 

2.3 Revize EN 13375 Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových 

mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních 

těles 

• norma byla vydána dne 17. 4. 2019 a do soustavy ČSN byla převzata 

vyhlášením v říjnu 2019 s platností od 1. listopadu 2019 

• i když dřívější ČSN EN 13375 převzala EN 13375 překladem, po diskuzi se 

zástupcem CTN PRAGOPROJEKT a odborným referentem ČAS bylo 

rozhodnuto evropskou normu nepřekládat 

2.4 Systémová revize EN 13596 Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace 

betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení 

přilnavosti v tahu 

• v rámci systémové revize po 5 letech používání bylo rozhodnuto potvrdit 

platnost normy na dalších 5 let 

4. Předpoklad práce v roce 2020 

Z důvodu epidemiologického vývoje COVID-19 v Evropě a neaktivitě convenora v 2. 

pololetí 2020 není zřejmé, kdy bude uskutečněno další jednání TC 254/WG 6. Řešit 

se bude situace ohledně harmonizace norem, nového mandátu, situace zastavených 

publikací norem a nové úkoly. Za ČR bude hájeno stanovisko, že je lepší mít 1 nebo 2 

evropské normy na výrobky (např. asfaltové a syntetické pásy) kvůli CE, které budou 

obsahovat základní charakteristiky obsažené v mandátu a aplikační charakteristiky 

bude pak lepší řešit na národní úrovni, stejně jako v případě asfaltových pojiv v TC 

336. 

 

Zapsal dne 1. prosince 2020     Ing. David Matoušek  

         gestor WG 6 


