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Z P R Á V A  

O ČINNOSTI CEN/TC227/WG5 ZA ROK 2020 

 
 
1. Uskutečněná zasedání TC227/WG 5 v roce 2020 
 
57. plenární zasedání se neuskutečnilo z důvodu pandemie nemoci Covid-19. 
 
Pouze emailem proběhlo připomínkování normy prEN 13036-8 Road and airfield 
surface characteristics — Test methods — Part 8: Determination of transverse 
uneveness. Jednání o připomínkách od jednotlivých zemí zatím neproběhlo. 
 
Proběhlo hlasování o normě EN 13036-1 Road and airfield surface characteristics – 
Test methods – Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using 
a volumetric patch technique. Česká republika hlasovala pro zachování stávající 
verze. 
 
Byly zahájeny práce na revizi normy EN 12697-49 Bituminous mixtures – Test 
methods for hot mix asphalt – Part 49: Determination of friction after polishing. 
 
58. plenární zasedání proběhlo dne 4. 11. 2020 online. 
Účast: Ing. Pavla Nekulová 
 
Jednání technické skupiny TG 1 Podélné a příčné nerovnosti: 

− revize 13036-6 Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury: 
Bylo zažádáno o novou pracovní položku. 

− EN 13036-7 Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky – Zkouška latí: 
Zatím je zvažováno, které části normy je potřeba revidovat. 

− revize EN 13036-8 Stanovení parametrů příčné nerovnosti: Probíhá revize. 
 

Jednání technické skupiny TG 2 Protismykové vlastnosti, textura a drenážní 
vlastnosti: 

− CEN/TS 13036-2 Hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí 
SFC: Aktuální verze bude rozeslána mezi členy WG 5. 

− EN 13036-4 Zkouška kyvadlem: Probíhá revize. Do dalšího jednání by měla být 
hotová finální verze. 

− EN 12697-49 Stanovení součinitele tření po ohlazení: Od května do září 
probíhala revize pomocí online jednání. Norma je v gesci WG 1, kde ale není 
zkouška příliš známá, revizi tedy prováděl tým složený z odborníků, členů WG 5 a 
WG 1 (za ČR Pavla Nekulová). V říjnu byla finální verze zaslána členům WG 1 
k vyjádření. Hlasování proběhne na jaře 2021. 

Jednání technické skupiny TG 3 Hlukové emise: 

− ISO 11819-1 SPB: Vydání normy posunuto na rok 2022. 

− ISO 11819-2 (CPX): Schválena na další 3 roky. 
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− ISO11819-3 (referenční pneumatiky): Probíhá revize. 

− CEN/TS Noise characterization of pavements: Probíhá práce na této TS. Členové 
mají sdílet data o měření na různých typech povrchů vozovek. 

− Rolling resistance (valivý odpor): Byla schválena práce na normě. 

 

Plenární zasedání: 
 
Příští jednání WG5 proběhne v Bruselu 21. dubna 2021. 
 

2. Činnost Národního aplikačního týmu (NAT) 
 
Národní aplikační tým (NAT), tvořený Sekcí povrchových vlastností vozovek (PVV) 
při ČSS se nesešel z důvodu pandemie nemoci Covid-19. Jednání bylo dvakrát 
odloženo. Členové měli možnost sdílet připravené prezentace a podněty do diskuze, 
ale nikdo této možnosti zatím nevyužil. Další jednání se předpokládá na začátku roku 
2021, pokud to protiepidemická opatření dovolí. 
 
 
 
V Brně dne 30. 11. 2020                               Pavla Nekulová 
                                                                    gestor CEN/TC227/WG5 
 

 
 


