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ZPRÁVA O ČINNOSTI GESTORA v CEN/TC 167 ZA ROK 2020 
 

Gestor CEN/TC 167: Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a. s. 

 

1. Uskutečněná cesty CEN/TC 167 

V roce 2020 se uskutečnilo jedno zasedání TC 167 1/7/2020, a to formou videokonference. Záznam 
v angličtině je v příloze.  
 

2. Uskutečněná zasedání národních aplikačních týmů a informace o 
uskutečněném připomínkování EN 

V dubnu 2020 mi byly zaslány prEN 1337-1 až -8 k připomínkám. Připomínky jsem odevzdal. 
Místo stávajících 11 částí bude mít evropská norma pouze 8 částí. Části 9 až 11 (neharmonizované) 

budou včleněny především do části 1.  
Jedinou reakcí na připomínkování bylo ono on line zasedání, které však neřešilo vypořádání 

připomínek. Ty přišly pouze mailem, ale nebyla o nich diskuse. Zasedání se týkalo připomínek, které 
byly vzneseny při připomínkování HEB konsultantem. Ty však byly pouze formálního charakteru. 
Jednalo se a jedná o trochu jiné formální uspořádání těchto norem bez zásadní změny obsahu normy. 

Nejdůležitější částí rezoluce je návrh na včlenění části prEN 1337-2 (neharmonizované) nutné pro 
AVCP do části prEN 1337-7 (harmonizované). Ostatní části prEN 1337-2 budou včleněny do jiné části. 

 

3. Vliv na ČSN včetně aktuálního platného seznamu norem 

TP 262 Ložiska mostů pozemních komunikací vstoupily v platnost k 1/6/2018 spolu s TKP 22. 
Uvádějí některé skutečnosti z revize EN 1337. Vzhledem k velkým prodlevám s přijetím revize EN 1337 
jsou rozhodující ustanovení z předpokládané revize EN uvedeny především v TP 262.  

 

4. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi  

Informační zdroj je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (TNK 146), resp. 
portál plantn@agentura-cas.cz.  
 

5. Zhodnocení činnosti gestorské spolupráce z hlediska naplnění program 
činností 

Gestorská činnost se soustřeďuje především vyjasnění způsobu navrhování ložisek v souvislosti 
s přijetím Eurokódů v roce 2010. Gestor zodpovídá některé dotazy související s ČSN EN.  

 

6. Program činností v dalším pololetí/roce, předpokládané termíny jednání 

Termíny dalších jednání TC 167 nejsou známy. Předpokládám svolání TC 167 v souvislosti 
s technickým projednáním připomínek k revizi EN 1337. 

Zároveň končím svoji činnost a předávám štafetu kolegovi Ing. Filipu Řehořovi, jehož životopis také 
přikládám. Pokud budu zdráv, jsem připraven mu pomoci s činností. 

  
 
 
 
 
 
V Praze.……… dne…3/12/2020……..…… Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a. s. 
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CEN/TC 167 
Adopted Decisions of the 21st plenary meeting 

WebEx 2020-07-01

Following countries participated:
Germany, Netherland, Italy, Switzerland, United Kingdom, France, Spain, Czech Republic, Austria

Decision 01/2020 taken 2020-07-01
Subject: Future development of EN 1337 series

The CEN/TC 167 "Structural bearings",

- noting that for a first assessment by the HAS-Consultant EN 1337-1 rev., -2 rev. and -3 rev. were used,   
the content of EN 1337-2 and EN 1337-7 shall be used for a first draft of example standard fully in 
accordance with the CPR and the current rules for harmonized standards.

- noting that EN 1337-2:2004 covers sliding elements, which are no construction products in the sense of 
the CPR, this part of EN 1337-series is not harmonized and cannot be harmonized in the future. 

- noting, that all test methods not given in specific test standards like ISO 37 (Rubber, vulcanized or 
thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties) will be kept in the relevant harmonized 
parts of EN 1337-series.

decides, to task CEN/TC 167-WG 1 with drafting an example harmonized standard, using the drafts of 
EN 1337-2 (see N 390) and EN 1337-7 (see N 405) as the basis for the future work. In accordance with 
the current rules for the development of harmonized standards, they can include only references to other 
harmonized standards dealing with technical aspects relevant for AVCP; therefore, the content of 
EN 1337-2 relevant for AVCP shall be shifted to EN 1337-7. To keep the state of the art for structural 
bearings in an European Standard the content not relevant for AVCP shall be shifted in an additional not 
harmonized part of EN 1337-series, which can include references to the harmonized parts (e.g. for the 
test methods).
WG 1 should considered preparatory work in an adhoc group (AHG).

The decision was taken by unanimity.

Decision 02/2020 taken 2020-07-01
Subject: Coordination with CEN/TC 250/SC 10

The CEN/TC 167 "Structural bearings",

- noting the latest draft of EN 1990, Annex G, as given in SC 10-document N 404 (CEN/TC 167 N 418),

decides to seek coordination with CEN/TC 250 and the relevant subcommittees to align and coordinate 
the work on the requirements for the design of structural bearings.

The decision was taken by unanimity.
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Decision 03/2020 taken 2020-07-01
Subject: CEN/TC 167 - Approval of revised business plan

CEN/TC 167 Structural bearings,

having considered the guidance ‘Establishing the business plan of a Technical Committee’ as included in 
CEN BOSS,

approves its business plan, as included in document CEN/TC 167 N 361.

The decision was taken by unanimity.
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