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O C H R A N A   Z D R A V Í 
V   Č E S K Ý C H   T E C H N I C K Ý C H   N O R M Á C H 

 
(D V A N Á C T É   P O K R A Č O V Á N Í) 

 
Ú V O D 

 
Toto číslo je dvanáctým pokračováním recenzí (anotací) a záznamů českých 

technických norem. (Viz přílohy k AHEM č. 2/1977 a č. 8/1998, a posléze AHEM č. 1/1999, 
č. 7/1999, č. 4/2000, č. 7/2000, č. 4/2001, č. 8/2001, č. 4/2002, č. 7/2002 a č. 4/2003.) 

 
Jak jsme uvedli v obsáhlém úvodu k šestému souboru recenzí (anotací) a záznamů 

českých technických norem (AHEM č. 7/2000), orientujeme se nyní na všechny nové 
a novelizované česky vydané normy a řadíme je podle jejich třídicích znaků. Ty, které se 
alespoň dotýkají problematiky ochrany zdraví, recenzujeme. Ostatní pouze zaznamenáváme. 
Nicméně, podle trvalé objednávky, dostáváme plná znění jen těch nových českých 
technických norem, které jsou také běžně komerčně dostupné. Nedostáváme (a tedy také 
nemůžeme recenzovat) normy, které byly vyhlášeny k přímému používání jejich anglického 
znění, protože také nejsou běžně komerčně dostupné. Zájemce odkazujeme na jejich seznamy, 
pravidelně zveřejňované ve Věstníku ÚNMZ. Jejich plný anglický text je k nahlédnutí (a také 
ke koupi) v oddělení dokumentačních služeb ČSNI, Biskupský Dvůr 5, 110 02 Praha 1. 
Nicméně lze pozorovat určitou tendenci ve vydávání českých technických norem: pomalu 
stoupá počet těch, které byly vyhlášeny k přímému používání jejich anglického znění. 
V poslední době také stoupá počet těch, které byly převzaty (zavedeny) oznámením 
o schválení (Endorsement notice). V takovém případě jsou česky vydány tři až čtyři listy, 
vždy s českou anotací obsahu. Vlastní text normy ovšem vydán není. Zcela nově se objevují 
normy, jejichž anglický text je vydán v české „obálce“, rovněž zpravidla i s anotací obsahu. 

 
V tomto (již dvanáctém) pokračování je recenzováno, resp. jen zaznamenáno 470 

českých technických norem, sledovaných SZÚ v prvním pololetí 2003. 
 
Pokládáme za nutné doplnit, že k 1. lednu 2003 (výchozí stav) platilo cca 26 099 

českých technických norem. To je jen asi o 210 více než k 1. lednu 2002. Rekapitulujeme, že 
1. lednu 2002 platilo cca 25 889 českých technických norem. (To je asi o 1123 více než 
k 1. lednu 2001.) K 1. lednu 2001 platilo cca 24 766 a k 1. lednu 2000 pouze cca 23 500 
českých technických norem. Z uvedených čísel nelze dedukovat, že se významný nárůst počtu 
norem zpomalil. Podstatně menší „nárůst“ počtu norem k lednu 2003 oproti předchozím 
létům je - do určité míry - jen „optický klam“. Od r. 2002 totiž výrazně stoupá počet bez 
náhrady zrušených (zastaralých) českých technických norem. Ostatně „pokles“ počtů nových 
nebo novelizovaných norem není patrný z počtu recenzí v našich publikacích. (V desátém 
pokračování AHEM, tj. za 1. pololetí 2002, bylo zachyceno 427, a v jedenáctém pokračování 
AHEM, tj. za 2. pololetí 2002, 515 českých technických norem.) 

 
 

MUDr. Alexandr Fuchs, CSc. 
Eva Navrkalová 

 
Státní zdravotní ústav 

Centrum hygieny práce a nemocí z povolání 
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České technické normy vydané v lednu až červnu 2003 

Třída 01 - Obecná třída 

Obsahuje všeobecné normy, a to zejména pro pojmy všech oborů a třídění, normální 
rozměry a statistické řízení jakosti, jakost, oblast spolehlivosti v technice, systémy 
environmentálního managementu, pro fyziku, mechaniku, akustiku, optiku, dále směrnice pro 
užití barev Dále zvláštní normy pro technické výkresy, výkresy ve strojírenství, stavebnictví 
a dalších oborech, dokumentační normy, normy nejistoty, resp. tolerance, výpočtové hodnoty 
ozubených kol, konstrukční směrnice, všeobecné zkušební metody, normy pro oblast 
zkušebnictví, akreditace a certifikace, pro systém technologické přípravy výroby, 
mechanizaci administrativních prací, konstrukční a montážní směrnice, pro bezpečnostní, 
informační a orientační značení a pro značky vůbec. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 964 norem (k témuž datu v r. 2002 - 926 
norem, v r. 2001 - 875 a v r. 2000 pouze 827 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož 
pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 28 novelizovaných 
nebo nově vydaných norem.  

 
ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace. Slovník. Uvádí termíny 

a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. 
Předmět této normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností 
souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními 
a referátorovými službami, archivy, informační vědou a publikováním. Velmi rozsáhlá norma 
(cca 160 stran) uvádí názvosloví česky, anglicky a francouzsky, definice jen česky. 
ČSN ISO 5127 byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN ISO 5127-1 z března 1993, 
ČSN ISO 5127-2 z března 1994, ČSN ISO 5127-3 ze srpna 1995, ČSN ISO 5127-3a z května 
1993, ČSN ISO 5127-6 ze srpna 1994 a ČSN ISO 5127-11 z února 1996. 

 
ČSN ISO 11648-2 (01 0264) Statistická hlediska vzorkování hromadných 

materiálů. Část 2: Vzorkování sypkých materiálů. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Mezinárodní normy řady 
ISO 9000 a ISO 14000 zdůrazňují význam auditů jako nástroje managementu pro 
monitorování a ověřování efektivního uplatňování politiky jakosti a/nebo environmentální 
politiky organizace. Audity jsou také nedílnou součástí činností posuzování shody, jak při 
externí certifikaci/registraci, tak i při hodnocení dodavatelského řetězce a dozoru nad ním. 
Kapitola 4 popisuje zásady auditování. Tyto zásady pomáhají uživatelům využívat základní 
podstatu auditování, a je proto nezbytným úvodem ke kapitolám 5, 6 a 7. Kapitola 5 
poskytuje návod k řízení programů auditů a zahrnuje otázky jako určení odpovědností za 
řízení programů auditů, stanovení cílů programu auditů, koordinaci autorských činností a 
poskytnutí dostatečných zdrojů pro tým auditorů. Kapitola 6 poskytuje návod k provádění 
auditů systémů managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu včetně výběru 
týmů auditorů. Kapitola 7 poskytuje návod k získání odborné způsobilosti auditora a popisuje 
proces hodnocení auditorů. Norma stanovuje návod k zásadám auditování, řízení programů 
auditů, provádění auditů systému managementu jakosti a systému environmentálního 
managementu, stejně tak jako návod k získání odborné způsobilosti auditorů, systému 
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managementu jakosti a systému environmentálního managementu. Je použitelná ve všech 
organizacích, které potřebují provádět interní nebo externí audity systémů managementu 
jakosti a/nebo environmentálního managementu, nebo řídit program auditu. Použití této 
normy pro jiné druhy auditů je v principu možné, za předpokladu, že v takových případech je 
věnována zvláštní pozornost identifikování potřebné odborné způsobilosti členů týmu 
auditorů. Poměrně rozsáhlá norma, cca 54 stran, je uvedena paralelně v českém a v anglickém 
jazyce. ČSN EN ISO 19011 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN ISO 10011-1 z dubna 
1992, ČSN ISO 10011-2 z června 1992, ČSN ISO 10011-3 z června 1992, ČSN EN ISO 
14010 z června 1997 a ČSN EN ISO 14012 z června 1997. 

 
ČSN EN 13460 (01 0662) Údržba. Dokumenty pro údržbu. V této normě jsou 

specifikovány všeobecné směrnice pro: - technickou dokumentaci, která musí být dodávána 
s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby 
byla zajištěna jeho údržba, (viz kapitolu 5), - dokumentaci informací, které musejí být 
zavedeny v etapě provozu objektu, aby byly zajištěny požadavky na údržbu (viz přílohu A). 
ČSN EN 13460 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN IEC 60300-3-12 (01 0690) Management spolehlivosti. Část 3-12: Návod 

k použití. Integrované logistické zajištění. Tato část 3-12 je pokyn k použití, který je určen 
širokému okruhu dodavatelů, včetně velkých a malých společností, které si přejí nabízet 
konkurenceschopný a kvalitní produkt, jenž je optimalizován pro kupující a dodavatele pro 
celý životní cyklus produktu. Tuto normu je možné používat jak pro komerční, tak pro 
vojenské produkty. Je v ní popsán proces provádění ILS (Integrovaný logistický systém) 
a rozmanité minimální obecné praktické postupy a analýzy logistických dat, které se mají 
provádět pro splnění tohoto cíle. Poznámka recenzenta: V normě je důsledně používán termín 
„produkt“. Rozumí pod ním, zřejmě, i výrobek. ČSN IEC 60300-3-12 byla vydána v únoru 
2003. 

 
ČSN ISO 14015 (01 0915) Environmentální management. Environmentální 

posuzování míst a organizací (EPMO). Poskytuje návod, jak provádět environmentální 
posuzování místa a organizace systematickým procesem identifikace environmentálních 
aspektů a environmentálních problémů, a stanovení jejich vlivu na podnikání, pokud je to 
příhodné. Norma stanoví úlohy a odpovědnosti stran zúčastňujících se posuzování (klienta, 
posuzovatele a zástupce posuzovaného) a fáze procesu posuzování (plánování, 
shromažďování a validace informací, hodnocení a podávání zpráv). Jak je to u norem tohoto 
charakteru obvyklé, je uvedena paralelně též v anglickém jazyce. ČSN ISO 14015 byla 
vydána v květnu 2003. 
 

ČSN ISO 1925 (01 1401) Vibrace. Vyvažování. Slovník. Obsahuje český slovník 
a ekvivalentní termíny v angličtině a francouzštině z oblasti vyvažování. Norma obsahuje 
abecední rejstříky. Obecný slovník z oblasti vibrací a rázů je uveden v ČSN ISO 2041. 
Příloha A uvádí ilustrovaný přehled terminologie z oblasti vyvažovacích strojů a ekvivalentní 
české, anglické, francouzské a německé termíny. Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno 
názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 158 hesel. Obsáhlá norma, cca 63 stran. 
ČSN ISO 1925 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN ISO 1925 ze srpna 1995. 

 
ČSN ISO 5982 (01 1421) Vibrace a rázy. Rozsah idealizovaných hodnot 

k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení 
vertikálních vibrací. Odezva lidského těla v poloze vsedě podrobeného vertikálním vibracím 
je závislá na několika faktorech včetně - hmotnosti osoby, - poloze a podpoře zad, - podpoře 
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nohou a - amplitudě buzení. Tato mezinárodní norma popisuje rozsah idealizovaných hodnot 
modulu a fáze vstupní mechanické impedance, efektivní hmotnosti a činitele přenosu ze sedla 
na hlavu, které lze aplikovat na sedící osoby vystavené sinusovým nebo širokopásmovým 
náhodným vibracím ve směru z za specifických experimentálních podmínek. Přídavně je 
uveden model lidského těla, který vyhovuje rozsahu idealizovaných hodnot stanovených pro 
vstupní mechanickou impedanci/efektivní hmotnost a činitel přenosu ze sedadla na hlavu. 
Tento model se dále používá k výpočtu hodnot vstupní mechanické impedance a efektivní 
hmotnosti pro pevné tělesné hmotnosti, které jsou doporučené pro použití jako zkušební 
zátěže v současných normách stanovujících metodiky zkoušení sedadel v laboratoři. 
Alternativně jsou ve tvaru přenosových funkcí uvedeny matematické výrazy pro 
aproximování vážených průměrných (cílových) hodnot stanovených pro všechny tři funkce 
biodynamické odezvy. Rozsahy idealizovaných hodnot stanovených v této normě se považují 
za platné pro osoby umístěné v poloze vsedě na tuhé plošině, s podporou nohou a podrobené 
vibracím, které udržují vzpřímenou polohu bez podpory zad. Horní a dolní mezní hodnoty 
a fáze stanovené na každé frekvenci pro každou ze tří uvažovaných funkcí biodynamické 
odezvy reprezentují rozsah nejpravděpodobnějších nebo idealizovaných hodnot. Průměrné 
hodnoty reprezentují celkové vážené průměrné hodnoty z dat získaných na lidech a stanovují 
cílové hodnoty pro obecné aplikace. ČSN ISO 5982 byla vydána v dubnu 2003. Touto 
normou se nahrazuje ČSN ISO 5982 ze srpna 1994 a ruší ČSN ISO 7962 ze srpna 1994. 

 
ČSN ISO 13373-1 (01 1440) Monitorování stavu a diagnostika strojů. 

Monitorování stavu vibrací. Část 1: Obecné postupy. Uvádí obecné směrnice pro měření 
a funkce sběru dat vibrací strojů pro monitorování stavu. Je určena k podpoře konzistentnosti 
postupů a způsobů měření, které jsou obvykle používány u rotačních strojů. Tato první část je 
základní dokument, který uvádí doporučení obecné povahy. Norma neřeší riziko přenosu 
vibrací na člověka, ale jen (např.) bezpečnost personálu. Poměrně rozsáhlá norma, cca 
52 stran. ČSN ISO 13373-1 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN 01 1600 Akustika. Terminologie. Tato norma byla vypracována jako doplněk 

k ČSN IEC 50(801), která v oblasti akustiky již neodpovídá současným potřebám. 
Mezinárodní i evropské normy v oblasti akustiky se již na IEC 50(801) neodvolávají 
a obsahují mnoho termínů, které v ní nejsou zahrnuty. ČSN 01 1600 vychází ze současných 
norem v oblasti akustiky a obsahuje aktuální termíny používané v akustice, aby byl v co 
největší míře zajištěn soulad mezi současným stavem poznání a praxí v oboru akustiky. 
S ohledem na potřeby uživatelů jsou termíny z akustiky, které jsou převzaty 
z ČSN IEC 50(801), citovány v plném rozsahu a nejsou na ně odkazy. Norma stanovuje 
termíny a definice týkající se akustiky, měření a snižování hluku a fyziologické, hudební, 
stavební a prostorové akustiky. Rozsáhlá norma, cca 78 stran. Česky a anglicky je uvedeno 
názvosloví, česky je definováno cca 399 hesel. Poznámka recenzenta: Zpracovatelem normy 
je ing. Zdeněk Jandák, CSc. z Centra hygieny práce a nemocí z povolání Státního zdravotního 
ústavu. ČSN 01 1600 byla vydána v únoru 2003.  

 
ČSN EN ISO 9614-3 (01 1617) Akustika. Určení hladin akustického výkonu 

zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 3: Přesná metoda měření skenováním. 
Stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřící ploše, která je 
vybrána tak, aby obklopila zdroj(e) hluku, jehož akustický výkon je určován. Hladiny 
akustického výkonu v oktávových pásmech, nebo vážená hladina ve vymezeném pásmu je 
vypočítána z naměřených hodnot v třetinooktávových pásmech. Metodu lze použít pro 
libovolný zdroj hluku, pro který může být stanovena stacionární měřicí plocha, na které je 
hluk vyzařovaný zkoušeným zdrojem a jinými významnými zdroji vně měřicí plochy v čase 
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stálý. Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Tato část stanovuje spolehlivé pomocné 
postupy popsané v Příloze C, které musí být provedeny v souvislosti s určením akustického 
výkonu. Výsledky těchto pomocných zkoušek jsou použitelné k indikaci kvality určení 
akustického výkonu, včetně třídy přesnosti. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská strojírenská směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení v platném znění. ČSN EN ISO 9614-3 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 10846-3 (01 1676) Akustika a vibrace. Laboratorní měření 

vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků. Část 3: Nepřímá metoda 
určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb. Specifikuje metodu 
určení přenosové dynamické tuhosti pro translační pohyby pružných podpor při 
specifikovaném předpětí. Tato metoda se týká laboratorního měření činitele přenosu vibrací 
a nazývá se nepřímá metoda. Metoda je aplikovatelná na pružné podpory s rovnoběžnými 
přírubami. Tato část zahrnuje měření translací ve směru normály a v příčných směrech 
k přírubám. V Příloze A je návod pro měření přenosových tuhostí, které zahrnují rotační 
složky. Data, získaná podle metody specifikované v této části ČSN EN ISO 10846, mohou 
být použita pro: - informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé, - 
informace v průběhu vývoje výrobku, - řízení jakosti, a - výpočet přenosu vibrací přes 
izolátory. ČSN EN ISO 10846-3 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN ISO 15226 (01 3020) Technická dokumentace. Model životního cyklu 

a přiřazení dokumentů. Vychází z obvyklých požadavků na všeobecné zásady zacházení 
s technickou dokumentací v podnicích. Norma stanoví metodu vytvoření pružného modelu 
životního cyklu výrobku; dále uvádí, jak vhodně a snadno zacházet s technickými dokumenty 
v průběhu životního cyklu výrobku. Životní cyklus výrobků je závislý na specifických 
ustanoveních jednotlivých podniků podle pravidel jejich managementu. Pro všeobecné použití 
ve spojení s požadavky a postupy, nezávisle na specifickém podniku, může být užitečné 
vytvoření takového normalizovaného modelu životního cyklu se specifikovanými fázemi. 
Norma je určena pro užití v podnicích a organizacích, které se zabývají výrobou a vytvářejí 
a používají k tomu účelu v průběhu životního cyklu výrobku technické dokumenty. Tato 
norma není určena pro použití ve službách a nevztahuje se na software. ČSN ISO 15226 byla 
vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace. Uspořádání 

a pojmenování hladin v CAD. Část 1: Přehled a základní pravidla. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) Technická dokumentace. Uspořádání 

a pojmenování hladin v CAD. Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební 
dokumentaci. Vydána v lednu 2003. 

 
ČSN ISO 15787 (01 3146) Technická dokumentace. Tepelné zpracování součástí 

z železných kovů. Označování na výkresech. Stanoví způsob zobrazování a označování 
konečného stavu tepelně zpracovaných součástí z železných kovů na technických výkresech. 
ČSN ISO 15787 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN 01 3146 z 26. 10. 1987. 

 
ČSN EN ISO 15785 (01 3151) Technické výkresy. Zjednodušené zobrazovaní 

a označování lepených sdrápkových a slisovaných spojů. Stanoví pravidla pro 
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zjednodušené zobrazování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů na technických 
výkresech. (Pro tyto druhy výkresů norma také stanovuje charakteristické značky.) 
ČSN EN ISO 15785 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 61523-2 (01 3756) Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu 

čipů. Část 2: Specifikace průběžného výpočtu zpoždění pro knihovny CMOS ASIC. 
Vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 60417-1 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech. Část 1: 

Přehled a použití značek. Obsahuje grafické značky a jejich významy (název a aplikaci). 
Normalizované značky jsou především určeny: a) k označení předmětu/zařízení nebo jeho 
částí (např. ovládací prvek nebo displej), b) k označení funkčních stavů (např. zapnuto, 
vypnuto, signál poplachu), c) k vyznačení přípojných míst (např. svorek, plnicích míst pro 
materiály), d) k podání informace na obalu (např. označení obsahu, pokyny pro manipulaci), 
e) k poskytnutí pokynů k provozu zařízení (např. omezení použití). Grafické značky 
specifikované v této normě nejsou primárně určeny pro (jako) a) bezpečnostní značky, 
b) veřejné značky, c) použití na výkresech a d) použití v technické dokumentaci výrobků 
(produktů). V případě použití grafických značek jako značek bezpečnostních, platí pravidla 
specifikovaná v ČSN ISO 3864. (Norma přesto obsahuje celkem 25 značek, které jsou určeny 
výhradně pro bezpečnost. Jsou mezi nimi značky pro označení záření laserových přístrojů, 
pro bezpečnostní ochranné transformátory, ale také pro poplach, pro nouzové zastavení, 
a konečně např. i pro „nepoužívání“ ve vaně nebo sprše.) Velmi rozsáhlá norma, cca 176 
stran; prakticky celý její text je paralelně v českém a anglickém jazyce. ČSN EN 60417-1 
byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 60417-1 z října 2000. 

 
ČSN EN 60848 (01 3783) Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční 

diagramy. Je určena hlavně pro uživatele (projektanty, realizační techniky, techniky údržby 
atd.), kteří potřebují specifikovat chování systému (řízení, resp. ovládání automatického 
stroje, bezpečnostních komponentů apod.). Tento specifikační jazyk by měl takém sloužit 
jako komunikační prostředek mezi projektanty a uživateli automatizovaných systémů. Norma 
definuje specifikační jazyk GRAFCET sloužící k funkčnímu popisu chování sekvenční části 
řídicího systému. Norma specifikuje značky a pravidla pro grafickou představu tohoto jazyka, 
a také i pro jeho interpretaci. Norma byla vypracována pro automatizované výrobní systémy 
z oblasti průmyslových aplikací. Avšak není vyloučena žádná jiná sféra aplikace. Metody 
vývoje specifikace, která využívá GRAFCET, nejsou zahrnuty do této normy. Jednou z metod 
je, např. „jazyk SFC“, uvedený v IEC 61131-3, který definuje soubor programovacích jazyků 
pro programovatelné automaty/řídicí obvody. Poměrně rozsáhlá norma, cca 53 stran. 
ČSN EN 60848 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN IEC 848 z 6. 5. 1991. 

 
ČSN EN ISO 1 (01 4110) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). Referenční 

teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování. Vydána v březnu 
2003. 

 
ČSN ISO 8579-1 (01 4660) Přejímací předpis pro převodové jednotky. Část 1: 

Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem. Stanovuje pokyny a normalizované 
podmínky pro určování zvuku šířeného vzduchem, který vyzařují převodovky a motory 
s převodovkami. Stanovuje rovněž přípustné měřicí metody společně s provozními 
a montážními podmínkami užitými pro zkoušku. Emisní charakteristiky zahrnují hladiny 
emisního akustického tlaku na stanovených místech a hladinu akustického výkonu. Určování 
těchto veličin je nezbytné a) pro výrobce převodovek nebo motorů s převodovkami, aby byl 
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schopen deklarovat vyzařovaný hluk, b) pro porovnání vyzařovaného hluku převodovek 
a motorů s převodovkami během pracovního nasazení, c) pro účely snižování hluku ve stadiu 
návrhu. Poměrně rozsáhlá norma, cca 49 stran. ČSN ISO 8579-1 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 583-4 (01 5023) Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ultrazvukem. Část 4: 

Zjišťování vad kolmých k povrchu. Definuje zásady pro zkoušení tandemovou metodou 
a LLT technikou pro zjišťování vad orientovaných kolmo k povrchu. (LLT = „longitudinal -
longitudinal - transverse wave“ znamená „podélná - podélná - příčná vlna“.) Všeobecné 
zásady vyžadované při zkoušení průmyslových výrobků ultrazvukem jsou popsány 
v ČSN EN 583-1. Seznam značek a rovnic je uveden v ČSN EN 583-2. Zkoušení tandemovou 
metodou a LLT technikou se může použít pro zjištění rovinných vad ve vzdálenosti od 
povrchu větší než 15 mm. Tato norma byla připravena pro zkoušení kovových materiálů 
o tloušťce mezi 40 mm a 500 mm s rovnoběžnými nebo souosými povrchy. Za předpokladu, 
že se provede zvláštní opatření, může být použita i pro jiné materiály a menší tloušťky. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 583-4 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 9934-3 (01 5046) Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení magnetickou 

metodou práškovou. Část 3: Přístroje. Popisuje tři typy přístrojů pro zkoušení magnetickou 
metodou práškovou: - ruční nebo mobilní přístroje, - stacionární přístroje, - specializované 
zkušební systémy pro kontinuální zkoušení součástí obsahující sérii zkušebních stanovišť 
umístěných do posloupnosti výrobní linky. Popisuje rovněž vybavení pro magnetování, 
odmagnetování, osvětlení, měření a kontrolu. Tato norma specifikuje vlastnosti, které jsou 
poskytnuty dodavatelem přístroje, minimální požadavky pro používání a metody měření 
určitých parametrů. Pokud je to vhodné, jsou zde také uvedeny požadavky na měření, 
kalibraci a provozní kontroly. Za pozornost stojí text kapitoly 3 - Požadavky na bezpečnost, 
který zní: „Konstrukce přístrojů musí brát v úvahu všechny evropské, národní a místní 
ustanovení, požadavky na zdraví, bezpečnost, elektrotechniku a ochranu životního prostředí.“ 
ČSN EN ISO 9934-3 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 10246-11 (01 5071) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Část 11: 

Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí 
kapilární metodou. Vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 10246-11 z května 2001. 

 
ČSN EN 13192 (01 5080) Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Kalibrace 

referenčních netěsností pro plyny. Vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 13192 ze září 
2002. 

 
ČSN EN 13554 (01 5081) Nedestruktivní zkoušení. Akustická emise. Všeobecné 

zásady. Definuje všeobecné zásady požadované při zkoušení akustickou emisí (AE) 
průmyslových konstrukcí, komponentů a různých materiálů při zatížení a rušivém okolí, 
prováděné za definovaných a opakovatelných podmínek. Norma obsahuje směrnici pro 
přípravu aplikačních dokumentů, které popisují specifické požadavky pro použití metody 
akustické emise (AE). Pokud není stanoveno jinak v referenčních dokumentech, použijí se 
minimální požadavky uvedené v této normě. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, 
že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 
97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
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č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 13554 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 13625 (01 5083) Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Směrnice 

k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem. Vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 13625 ze září 2002. 

Třída 02 - Strojní součásti 

Obsahuje zejména normy pro nejrůznější šrouby a matice, vruty, různé závitové 
součásti, čepy, kolíky, svorníky, nýty, klíny, pera, hřebíky, součásti pohonů, svařovací řetězy, 
ložiska, nejrůznější lana, štítky, ruční kola, kliky, pružiny, hřídelové spojky, ohebné hadice, 
příslušenství základů, součástky pro tlumení otřesů a vibrací, těsnění, součásti pro těsnění 
apod. Tato třída českých technických norem není SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 - 622, v r. 2002 - 608, v r. 2001 - 642 a v r. 2000 - 
663 položek. 

Třída 03 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu 

Obsahuje zejména normy pro převodovky, variátory, normy vztahující se k ochraně 
proti korozi, a to zejména zkoušení koroze, inhibitory koroze, ochranné vrstvy anorganické 
i organické, normy řešící ochranu proti prostředím i pro třídění prostředí. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003  celkem  291 norem  (k  témuž  datu v  r. 2002 - 281, 
v  r. 2001 - 263 a v  r. 2000 - 264 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 4 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN EN ISO 4516 (03 8159) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkoušky 

mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa. Vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN ISO 4516 z června 1994. 

 
ČSN EN 12373-7 (03 8650) Hliník a slitiny hliníku. Anodická oxidace. Část 7: 

Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku 
hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí 
úpravou povlaku kyselinou. Stanovuje metodu posouzení jakosti utěsněných anodických 
oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách měřením úbytku hmotnosti po ponoření do 
roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou. 
Související norma (ČSN EN 12373-6) popisuje metodu používanou bez předchozí úpravy 
povlaku kyselinou. Tato metoda je zejména použitelná pro anodické oxidové povlaky určené 
k architektonickým účelům. Pro méně obecné použití může být vhodnější metoda popsaná 
v ČSN EN 12373-6. Dále norma uvádí normativní Přílohu A.  Tato příloha popisuje metodu 
sušení vzorků, což se provádí mírným třepáním ve vhodném organickém rozpouštědle. 
K tomu je uvedena tato VÝSTRAHA: Při používání organického rozpouštědla se 
odmašťovací operace a předsušení provádí v plně větraném prostoru, aby se 
minimalizovalo vystavení obsluhy výparům rozpouštědla. ČSN EN 12373-7 byla vydána 
v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 12373-7 z února 2000. 

ČSN EN 13523-18 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Zkušební 
metody. Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn. Vydána v lednu 2003. 
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ČSN EN 13523-23 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Zkušební 
metody. Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Vydána 
v lednu 2003. 

Třída 04 - Slévárenství 

Obsahuje všeobecné slévárenské normy, normy pro modely a příslušenství a normy 
pro tlakové, kokilové a nízkotlaké lití. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 17 norem (k témuž datu v r. 2002 také 17, v  r. 
 2001 - 19 a  v  r. 2000 ještě 49 - většinou zastaralých norem). V prvém pololetí r. 2003, 
z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou 
novelizovanou nebo nově vydanou normu.  

Třída 05 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů 

Tato třída obsahuje normy pro svařování všeobecně, konstrukční a výrobní předpisy 
a směrnice pro kovy z hlediska svařování, výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť 
a kvalifikace svářečů, bezpečnost svařování, zkoušení svářečů, rozbory škodlivin, 
destruktivní i nedestruktivní zkoušení svarů zkoušení svařitelnosti apod. Dále tato třída 
obsahuje normy pro svářecí stroje a zařízení obecně, pro ruční svařování plamenem, 
obloukové svařování a obloukové svářečky, svařování elektrickým obloukem a plazmou, 
svařování v ochranných atmosférách, bodové a odporové svařování, řezání materiálů. Dále 
tato třída obsahuje normy na pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů, 
normy pro hořáky a příslušenství pro svařování, a konečně pro svařovací elektrody, svařovací 
dráty a tyčinky, pájky, tavidla, svařování ocelí pod tavidlem, svařování plastů a kombinované 
svařování, pájení a řezání. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem  307 norem  (k  témuž  datu v r. 2002 - 288, 
v  r.  2001 - 319 a  v  r.  2000 - 311 norem). V  prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 19 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN ISO 6520-2 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace 

geometrických vad kovových materiálů. Část 2: Tlakové svařování. Vydána v dubnu 
2003. Nahradila ČSN EN ISO 6520-2 z června 2002 a ČSN 05 0006 z října 1992. 

 
ČSN EN ISO 9455-16 (05 0066) Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. 

Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah. Specifikuje metodu pro 
hodnocení účinnosti tavidel pro měkké pájení, známou jako metoda smáčecích vah. Podává 
kvalitativní hodnocení srovnáním účinnosti dvou tavidel (např. standardního a zkoušeného 
tavidla), je založena na jejich schopnosti vyvolat smáčení kovového povrchu tekutou pájkou. 
Zkouška je použitelná pro všechny typy tavidel v tekuté formě klasifikované v části 1 této 
normy. Za pozornost stojí upozornění na možné riziko při provádění zkoušek: V Příloze B, 
čl. B.1.3.4 Dekontaminační lázeň je tento text: „Do 5 l kádinky (B.1.2.6) se za stálého 
míchání pomalu přidá 200 ml kyseliny sírové (B.1.1.2) do 1 l deionizované vody. 
UPOZORNĚNÍ - Toto je potenciálně nebezpečná procedura a musí být provedena 
zkušenou obsluhou.“ ČSN EN ISO 9455-16 byla vydána v červnu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 9455-16 z května 2002. 
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ČSN EN ISO 13920 (05 0205) Svařování. Všeobecné tolerance svařovaných 
konstrukcí. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha. Vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 13920 z června 1998. 

 
ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 

kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Část 2: Plamenové svařování. 
Stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody plamenového 
svařování. Tato norma je součástí série norem, které jsou uvedeny v Příloze A normy prISO 
15607 (v ČR do ledna 2003 nezavedena). Proměnné, které jsou uvedené v této normě, 
ovlivňují jakost svarového spoje. Hlediska ochrany zdraví nejsou obsahem normalizovaných 
postupů svařování. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 15609-2 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 15609-2 z června 
2002. 

 
ČSN EN ISO 15614-8 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 

kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 8: Svařování spojů trubek 
s trubkovnicí. Stanovuje požadavky pro kvalifikační zkoušky postupů svařování pro 
obloukové svařování spojů trubky s trubkovnicí z kovových materiálů zhotovených ručními, 
částečně mechanizovanými, mechanizovanými nebo automatickými způsoby. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to 
k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 15614-8 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 15614-11 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 

kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 11: Elektronové a laserové 
svařování. Kvalifikace postupů svařování slouží k prokázání, že výrobní operace plně 
odpovídají schválenému postupu svařování. Tato norma je jednou z řady norem, podrobnosti 
o této řadě jsou uvedeny v prEN 15607, příloha A (do června 2003 v ČR nezavedena). 
Definuje podmínky pro provádění kvalifikace postupu svařování a rozsah platnosti 
kvalifikovaného svařovacího postupu pro všechny praktické svařovací operace v oblasti 
proměnných uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být prováděny podle této normy spolu 
s dalšími zkouškami, pokud jsou specifikovány. Tato norma je používána pro kovové 
materiály, nezávisle na tvaru, jejich tloušťce, výrobní metodě (válcování, kování, odlévání, 
sintrování atd.) a jejich tepelném zpracování. Zahrnuje neomezeně výrobu nových součástí 
i opravy. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 15614-11 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335) Svařování. Svarové spoje zhotovené 

elektronovým a laserovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti. Část 2: 
Hliník a jeho svařitelné slitiny. Je směrnicí pro určování stupňů jakosti ve svarových spojích 
zhotovených elektronovým a laserovým svařováním. Jsou určeny takové tři stupně jakosti, 
které dovolují široké využití při svařování. Stupně jakosti se vztahují na kvalitu výroby, ale ne 
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na vhodnost použití hotového výrobku. Tato norma se vztahuje na elektronové a laserové 
svařování: - hliníku a jeho slitin; - všech typů svarů vytvořených s přídavným drátem i bez 
něho; - materiálu tloušťky rovné nebo větší než 1 mm. Pokud jsou pro svařený výrobek 
předepsány tolerance tvaru svarů a v této normě jsou uvedeny jejich rozměry, je jejich 
přípustnost posuzována podle této normy. Metalurgická hlediska, např. velikost zrn nebo 
tvrdost, nejsou v této normě zahrnuta. Technická, popř. hygienická hlediska provádění svarů, 
nejsou předmětem této normy. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 13919-2 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 13919-2 z června 2002. 

 
ČSN EN ISO 14270 (05 1110) Rozměry vzorku a postup pro mechanizované 

odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů. Vydána 
v květnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 14270 z května 2002. 

 
ČSN EN ISO 14272 (05 1111) Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení 

tahem odporových bodových a výstupkových svarů. Vydána v květnu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 14272 z května 2002. 

 
ČSN EN ISO 14273 (05 1112) Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem 

odporových bodových, švových a výstupkových svarů. Vydána v květnu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 14273 z května 2002. 

 
ČSN EN ISO 14271 (05 1145) Zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových 

bodových, výstupkových a švových svarů (nízké zatížení a mikrotvrdost). Vydána 
v květnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 14271 z května 2002. 

 
ČSN EN 60974-5 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování. Část 5: Podavače 

drátu. Specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky pro průmyslová a profesionální 
zařízení používaná k podávání svařovacího drátu při obloukovém svařování a příbuzných 
procesech. Podavač drátu může být samostatnou jednotkou, která může být připojena 
k oddělenému zdroji svařovacího proudu nebo může být umístěn se zdrojem svařovacího 
proudu v jednom krytu. Podavač drátu může být vhodný pro ručně nebo mechanicky vedené 
hořáky. ČSN EN 60974-5 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN ISO 5183-2 (05 2673) Odporové bodové svařování. Elektrodové 

adaptéry s vnějším kuželem 1:10. Část 2: Válcové upevnění s dorazem. Vydána v dubnu 
20023 Nahradila ČSN EN ISO 5183-2 z května 2002. 

 
ČSN EN ISO 7287 (05 3403) Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání. 

Obsahuje grafické značky, které musí být umístěny na zařízeních pro tepelné dělení, např. na 
ovládacích a kontrolních prvcích, aby informovaly obsluhu zařízení o jejich používání 
a ovládání. Je normalizováno cca 90 značek převážně technického a technologického 
charakteru. ČSN EN ISO 7287 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 7287 
ze srpna 1999. 

ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály. Příprava návaru svarového 
kovu pro chemický rozbor. Vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN ISO 6847 z května 2002. 
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ČSN EN ISO 14372 (05 5018) Svařovací materiály. Stanovení odolnosti proti 
vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku. 
Vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 14372 z května 2002. 

 
ČSN EN 12814-4 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. 

Část 4: Odlupovací zkouška. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 12814-4 z května 
2002.  

 
ČSN EN 12814-5 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. 

Část 5: Makroskopická zkouška. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 12814-5 
z června 2001. 

 
ČSN EN 12814-8 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. 

Část 8: Požadavky. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 12814-8 z května 2002.  

Třída 06 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla 

Obsahuje normy pro topení a průmyslové pece všeobecně, pro výpočty a projektování 
ústředního vytápění, základní předpisy pro spotřebiče, předpisy pro otopná tělesa 
a příslušenství pro ústřední vytápění, dále normy pro topná i varná zařízení na pevná, kapalná 
a plynná paliva i na paliva kombinovaná, předpisy pro spotřebiče na plynná paliva, 
bezpečnostní a regulační prvky, konečně pak předpisy pro průmyslová topná a varná zařízení 
pro průmyslové použití, pro palivové pece, hořáky a topné články a průmyslová tepelná 
zařízení. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 127 norem  (k  témuž  datu v  r.  2002 - 126, 
v  r.  2001 - 121,  a  v  r. 2000 - 108 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 1 novelizovanou, resp. nově vydanou 
normu.  

 
ČSN EN 30-1-4 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost. Část 

1-4: Bezpečnost. Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou. Stanoví 
konstrukční  požadavky,  provozní  vlastnosti,  zkušební  metody  a  požadavky  na 
bezpečnost  a  značení  varných  spotřebičů  na  plynná  paliva  pro  domácnost,  
definovaných v  ČSN EN 30-1-1:1998 a ČSN EN 30-1-1/A1:1999, které mají jeden hořák 
nebo více hořáků s automatikou, dále jen „spotřebiče“. Norma zahrnuje zvláštní a zkušební 
metody, které platí pro hořáky s automatikou v případech, kdy je či není spotřebič vybaven 
ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu do příslušného hořáku a/nebo pro odvádění 
spalin z příslušného hořáku. Norma neobsahuje žádné požadavky na bezpečnost ani zkušební 
metody, které jsou osobité pro pečicí trouby a/nebo rožně s nucenou konvekcí a pro sklo-
keramické varné desky. V případě, že to není v dalším textu výslovně vyloučeno, platí tato 
norma pro uvedené spotřebiče a jejich součásti, ať samostatné, nebo vestavěné do spotřebičů, 
dokonce i když další vytápěcí prvky spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombi-
novaný sporák - na plynné palivo a elektrickou energii). Tato norma zahrnuje požadavky na 
elektrickou bezpečnost přístrojů zabudovaných do spotřebiče v souvislosti se spalováním 
plynného paliva. Nezahrnuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektrických 
funkčních uzlů nebo jejich příslušného zařízení. Rozsáhlá norma, cca 68 stran. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k a to 
ke směrnici 90/396/EHS, která se týká spotřebičů plynných paliv. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
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požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 30-1-4 byla 
vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 30-1-4 z května 2003. 

Třída 07 - Kotle 

Obsahuje normy pro hodnoty, výkony a typy kotlů, tepelné a hydro-dynamické 
zkoušky kotlů, pevnostní hodnoty a výpočty, konstrukční, výrobní, montážní a provozní 
směrnice a směrnice pro opravy, dále normy pro mlýny a třídiče uhlí, pro kotle pro ústřední 
vytápění, hořáky na plynná i kapalná paliva, odstruskovací a odpopelňovací zařízení, pro 
napájecí vodu i zařízení pro úpravu vody, pro vodotrubné kotle. Konečně normy pro tlakové 
nádoby k dopravě plynů i kovové lahve na plyny i příslušenství. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována.  

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 156 norem (k témuž datu v r. 2002 - 149, v  r. 
2001 - 137 a  v r. 2000 - 116 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 20 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 12952 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Norma se skládá 

z následujících částí: Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Materiály pro části kotlů 
a příslušenství namáhaných tlakem, Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem, 
Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle, Část 5: Provedení a konstrukce částí 
kotle namáhaných tlakem, Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle 
namáhaných tlakem, Část 7: Požadavky na výstroj kotle, Část 8: Požadavky na spalovací 
zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva, Část 9: Požadavky na zapalovací zařízení kotlů na 
prášková paliva, Část 10: Požadavky na zabezpečovací systémy proti přetlaku, Část 11: 
Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství, Část 12: Požadavky na 
jakost kotlové napájecí vody a kotlové vody, Část 13: Požadavky na systémy pro čištění 
spalin, Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, Část 15: Přejímací zkoušky a 
Část 16: Požadavky na sestavy pro spalování na roštu ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná 
paliva. Poznámka: Všechny tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci 
a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky 
normy. Za pozornost stojí - ve všech dále recenzovaných částech - Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 
97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto části:  

 
ČSN EN 12952-3 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 3: 

Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem. Stanoví požadavky na konstrukci 
a výpočet vodotrubných kotlů, kterém jsou definovány v ČSN EN 12952-1. Rozsáhlá norma, 
cca 127 stran. ČSN EN 12952-3 byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 12952-3 
z dubna 2002. 

 
ČSN EN 12952-5 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 5: 

Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem. Stanoví požadavky na provedení 
a konstrukci vodotrubných kotlů, které jsou definovány v ČSN EN 12952-1. Rozsáhlá norma, 
cca 83 stran. ČSN EN 12952-5 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 12952-5 
z dubna 2002. 
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ČSN EN 12952-6 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 6: 
Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem. Stanoví 
požadavky na kontrolu při výrobě, na dokumentaci a značení vodotrubných kotlů 
definovaných v ČSN EN 12952-1. ČSN EN 12952-6 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12952-7 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 7: 

Požadavky na výstroj kotle. Stanoví požadavky na výstroj parních a horkovodních kotlů 
definovaných v ČSN EN 12952-1, v nichž se vyrábí pára a horká voda. Požadavky na výstroj 
regeneračních kotlů jsou uvedeny v Příloze A, příklady uspořádání horkovodních soustav jsou 
uvedeny v Příloze B. ČSN EN 12952-7 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 8: 

Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva. Stanoví požadavky na 
spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva parních a horkovodních kotlů definovaných 
v ČSN EN 12952-1. ČSN EN 12952-8 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12952-10 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Část 10: 

Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku. Stanoví požadavky na zabezpečovací 
zařízení proti přetlaku, používané ve vodotrubných kotlích definovaných v ČSN EN 12952-1. 
ČSN EN 12952-10 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 12952-10 z května 2003. 

 
ČSN EN 12953 (07 7853) Válcové kotle. Norma se skládá z následujících částí: 

Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných 
tlakem, Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem, Část 4: Provedení 
a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem, Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace 
a značení částí kotle namáhaných tlakem, Část 6: Požadavky na výstroj kotle, 
Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva, Část 8: Požadavky 
na zabezpečovací zařízení proti přetlaku, Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí 
systémy kotle a příslušenství, Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody, 
Část 11: Přejímací zkoušky, Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva, 
Část 13: Návody a provozní předpisy a Část 14: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu 
nezávislého na výrobci (TR). Za pozornost stojí - ve všech dále recenzovaných částech - 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na 
tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení v platném 
znění. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto části:  

 
ČSN EN 12953-1 (07 7853) Válcové kotle. Část 1: Všeobecné požadavky. Stanoví 

požadavky na návrh, konstrukci a výstroj kotlů, dále provozní požadavky a požadavky na 
jakost vody s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti nových stabilních zařízení 
s válcovými kotli. V této evropské normě jsou zahrnuty požadavky na prevenci přehřátí 
a nepřípustné překročení přetlaku. ČSN EN 12953-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12953-2 (07 7853) Válcové kotle. Část 2: Materiály pro části kotlů 

a příslušenství namáhaných tlakem. Týká se požadavků na materiály pro výrobu tlakových 
částí válcových kotlů namáhaných vnitřním a vnějším přetlakem a pro součásti navařované na 
těchto částech, a to: ploché výrobky, trubky a výkovky. ČSN EN 12953-1 byla vydána 
v únoru 2003. ČSN EN 12953-2 byla vydána v březnu 2003. 
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ČSN EN 12953-3 (07 7853) Válcové kotle. Část 3: Konstrukce a výpočet částí 
namáhaných tlakem. Stanoví požadavky na konstrukci a výpočet částí válcových kotlů 
namáhaných tlakem, které jsou definovány v ČSN EN 12953-1. Rozsáhlá norma, cca 84 
stran. ČSN EN 12953-3 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 12953-4 (07 7853) Válcové kotle. Část 4: Provedení a konstrukce částí 

kotle namáhaných tlakem. Stanoví požadavky na provedení a konstrukci válcových kotlů, 
které jsou definovány v (ČSN) EN 12953-1. Poměrně rozsáhlá norma, cca 44 stran. 
ČSN EN 12953-4 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12953-5 (07 7853) Válcové kotle. Část 5: Kontrola při výrobě, 

dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem. Stanoví požadavky na kontrolu 
při výrobě, na dokumentaci a značení válcových kotlů definovaných v ČSN EN 12953-1. 
ČSN EN 12953-5 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12953-6 (07 7853) Válcové kotle. Část 6: Požadavky na výstroj kotle. 

Stanoví požadavky na výstroj válcových kotlů z hlediska bezpečnosti, definovaných 
v ČSN EN 12953-1, bez ohledu na stupeň dohledu.  

 
ČSN EN 12953-7 (07 7853) Válcové kotle. Část 7: Požadavky na spalovací 

zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva. Stanoví požadavky na spalovací zařízení na 
kapalná a plynná paliva pro válcové kotle definované v ČSN EN 12953-1, bez ohledu na 
stupeň dozoru. U zařízení spalujících různé druhy paliva prostřednictvím samostatných, nebo 
kombinovaných hořáků, platí tyto požadavky pro příslušnou část určenou pro spalování 
kapalného a/nebo plynného paliva. Tato část normy stanoví zvýšená bezpečnostní opatření, 
jestliže se spaluje více paliv současně. ČSN EN 12953-7 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 12542 (07 8212) Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní 

válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně. Návrh a výroba. 
Stanovuje požadavky pro návrh a výrobu stabilních svařovaných sériově vyráběných 
nadzemních válcových zásobníků pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů 
o objemu do 13 m3 včetně. Poměrně rozsáhlá norma, cca 55 stran. Za pozornost stojí Příloha 
ZB, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská 
strojírenská směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení v platném znění. ČSN EN 12542 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. Platí pro plnění, 

vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s výpočtovým 
přetlakem větším než 0,5 bar a pro zařízení související s tímto provozem, a také pro objekty 
a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. Zařízení a objekty postavené a projektová 
dokumentace rozpracovaná nebo schválená podle předpisů, platných před účinností této 
normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí, nerozhodnou jinak. Za 
pozornost stojí kapitola 11 - Obsluha, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, z níž vyjímáme: 
„Pro provoz plnicích zařízení a tlakových stanic je nutné zpracovat Místní provozní řád dle 
ČSN 38 6405. Pro používání a skladování nádob s jedovatými a žíravými plyny, a pro sklady 
nádob s hořlavými plyny s celkovou kapacitou více než 500 lahví (přepočteno na lahve 
s vnitřním objemem 50 l), musí být vypracován též protiplynový poplachový plán. Tento plán 

19  



 

stanoví zásady a bezpečnostní opatření pro případ havárie a úniku plynu. Obsluhovat plnicí 
zařízení, tlakovou stanici a provádět na nich opravy mohou jen pracovníci odborně způsobilí. 
Pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé lahve, nebo jinak s nimi manipulují (skladování, 
doprava apod.), musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky 
prokazatelně poučeni. Při plnění a manipulaci s nádobami s toxickými a žíravými plyny musí 
být vždy současně přítomny nejméně dvě osoby. Tyto osoby musí být odborně a zdravotně 
způsobilé. V plnírně a na pracovišti, kde se manipuluje s nádobami s plyny toxickými 
a žíravými, musí být trvale k dispozici alespoň dva autonomní dýchací přístroje. Sklady 
nádob a provozy, pro které musí být vypracován protiplynový poplachový plán, musí být 
vybaveny prostředky a zařízením pro realizaci protiplynového poplachového plánu, např. 
poplašné zařízení, stabilní hasicí zařízení, asanační prostředky, potřebné nářadí apod.“ ČSN 
07 8304 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN 07 8304 z ledna 1998. 

 
ČSN EN 13720 (07 8318) Lahve na přepravu plynů. Podmínky plnění 

acetylenových baterií vozidel. Stanovuje požadavky pro plnění acetylenových baterií 
vozidel. Tato evropská norma je koncipována k harmonizaci rozdílných podmínek plnění 
acetylenových baterií vozidel (vozidla na acetylen) v evropských zemích. Termín 
„acetylenové baterie vozidel“ pokrývá množství rozdílných systémů, které pokrývají lahve na 
acetylen (viz EN 1800), nebo svazky lahví na acetylen (viz ČSN EN 12755 ), v jednotný 
celek pro účely skladování, přepravy a použití acetylenu. ČSN EN 13720 byla vydána 
v únoru 2003. 

 
ČSN EN 1089-2 (07 8500) Lahve na přepravu plynů. Označování lahví (kromě 

lahví na LPG). Část 2: Informační nálepky. Stanovuje provedení, obsah, tj. symboly 
nebezpečí a text a způsob použití informačních nálepek určených pro použití na jednotlivých 
lahvích, obsahujících plyny nebo plynné směsi. Informační nálepky se umísťují bezprostředně 
pod jejich zaoblenou částí (maximálně 50 mm pod zaoblenou částí). Tato norma se 
nevztahuje na nálepky používané pro svazky lahví a pro lahve na LPG. Je normalizováno 
celkem pět bezpečnostních značek v tabulce 2, a to „jedovatý“, „hořlavý“, „žíravý“, 
„oxidační“ a „plyn pod tlakem (nehořlavý - nejedovatý)“. ČSN EN 1089-2 byla vydána 
v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN 1089-2 z června 1998. 

 
ČSN EN 13293 (07 8523) Lahve na přepravu plynů. Technické podmínky pro 

navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně 
žíhaných uhlíkomanganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litrů včetně pro stlačené, 
zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý. 
Stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci a provedení, výrobní postupy 
a zkoušení během výroby znovuplnitelných, normalizačně žíhaných bezešvých ocelových 
lahví na plyny, vyrobených z uhlíkových manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 l 
včetně, pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny, a s vodním objemem do 1 l 
pro oxid uhličitý. Tato norma je použitelná pro lahve vyráběné z normalizačně žíhaných 
uhlíkových manganových ocelí s hodnotami Rm, nižšími než 850 MPa. ČSN EN 13293 byla 
vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na přepravu plynů. Periodická kontrola 

a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů. Stanoví minimální požadavky na 
periodickou kontrolu a zkoušení částečně ovinutých a plně ovinutých kompozitových lahví na 
přepravu plynů s hliníkovým, ocelovým nebo nekovovým linerem nebo bez lineru, určené pro 
stlačené, zkapalněné, nebo pod tlakem rozpuštěné plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 
450 litrů. (Podle čl. 3.11 je liner vnitřní část kompozitové lahve navržená jako nádoba na plyn 
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a přenášející tlak plynu na kompozitový přebal; částečně ovinutým lahvím poskytuje 
podstatnou konstrukční pevnost.) Norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu 
a zkoušení k ověření úplnosti lahví na plyny a určení, že lahve mohou být vráceny do dalšího 
oběhu. Za pozornost stojí zejména kapitola 4 - Intervaly mezi periodickými kontrolami 
a zkoušením, protože tyto intervaly se řídí jak charakterem lahví, tak také charakterem plynu. 
V této souvislosti norma rozlišuje velmi toxické a toxické plyny ve smyslu ISO 10298 (do 
dubna 2003 v ČR nezavedena) a obsahuje tabelárně zpracované lhůty pro různé druhy lahví 
a různé náplně. ČSN EN ISO 11623 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 12863 (07 8531) Lahve na přepravu plynů. Periodická kontrola 

a údržba lahví na pod tlakem rozpuštěný acetylen. Platí pro bezešvé a svařované ocelové 
lahve nebo lahve z hliníkových slitin určené pro přepravu acetylenu o vodním objemu do 
150 l a určuje požadavky na periodickou kontrolu a údržbu těchto lahví, bez ohledu na postup 
výroby pláště. Norma je rovněž použitelná pro lahve na přepravu acetylenu bez rozpouštědla. 
ČSN EN 12863 byla vydána v lednu 2003. 

Třída 08 - Turbíny 

Obsahuje normy pro parní turbíny a jejich regenerační i jiné ohříváky, dále pro 
spalovací turbíny a vodní turbíny, konečně pro větrné elektrárny. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 39 norem (k témuž datu v r. 2002 - 40, 
v r. 2001 - 42 a v r. 2000 - 36 norem). V prvém pololetí r. 2003, jsme v této třídě 
nezaznamenali žádnou novou nebo novelizovanou českou technickou normu. Poslední dva 
roky je tato třída norem prakticky bez pohybu. 

Třída 09 - Spalovací motory pístové 

Obsahuje normy obsahující všeobecná ustanovení a konstrukční směrnice, návody, 
zkoušení, přejímání a dodávání a měřicí metody spalovacích motorů, normy pro součásti 
spalovacích pístových motorů pro ovládací ústrojí, vstřikovací zařízení a příslušenství. Tato 
třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 33 norem (k témuž datu v r. 2002 - 50, 
v r.2001 - 46, a v r. 2000 - 46 norem.) V prvém pololetí r. 2003, jsme v této třídě 
nezaznamenali žádnou novou nebo novelizovanou samostatně vydanou českou technickou 
normu. Úbytek jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady. 

Třída 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení 

Obsahuje normy na kompresory a kompresorové stanice, pro ruční mechanizované 
nářadí, normy pro vakuovou techniku, pneumatická zařízení, pneumatické válce, 
akumulátory, pneumatická šoupátka a ventily, příslušenství tlakovzdušných rozvodů a řídicí i 
upínací elementy. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této  třídě  bylo  k  1. lednu  2003  celkem  61  norem  (k  témuž  datu v r. 2002 - 62, 
v r. 2001 - 74 a v r. 2000 - 75 norem). V prvém pololetí r. 2003, jsme v této třídě zachytili 
jednu novou, resp. novelizovanou českou technickou normu. (Úbytek jsou zpravidla normy 
rušené bez náhrady.) 

ČSN EN ISO 15744 (10 6009) Neelektrická ruční nářadí. Předpis pro měření 
hluku. Technická metoda (třída přesnosti 2). Stanovuje metody měření, určování 
a deklarování emise hluku neelektrických ručních nářadí. Předepisuje podmínky zatěžování 
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a provozní podmínky, za kterých lze určit a) emise hluku za stanovených podmínek zatížení, 
vyjádřenou jako hladina akustického výkonu a b) hladinu emisního akustického tlaku na 
stanovišti obsluhy za stanovených podmínek zatížení. Norma platí pro typická neelektrická 
ruční nářadí včetně vrtaček, vibračních a excentrických brusek, rotačních a nerotačních nářadí 
s vratným pohybem, příklepových nářadí a různých montážních nářadí. Neplatí pro 
nastřelovací nářadí, zarážecí nářadí (např. pistole pro zarážení hřebů, sponkovací pistole), 
nebo pro jakékoliv nářadí poháněné vlastním spalovacím motorem; neplatí ani pro drtiče nebo 
jiná nářadí, která při uvedení na trh vyžadují splnění legislativních ustanovení, jež stanovují 
zkušební metody a upravují meze emise hluku, např. ze zařízení používaných ve venkovním 
prostředí. Za pozornost stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská strojírenská směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném 
znění. ČSN EN ISO 15744 byla vydána v lednu 2003. 

Třída 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení 

Obsahuje normy pro nejrůznější druhy čerpadel, nádoby a nádrže, podvozky 
a základové desky, průmyslová mazací zařízení a hydrostatické mechanismy. Tato třída 
českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003  celkem  149  norem  (k  témuž  datu v  r. 2002 - 149, 
v  r.  2001 - 148 a  v  r.  2000 - 144 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě zachytili 1 novelizovanou, resp. nově 
vydanou normu.  

 
ČSN EN ISO 5199 (11 3012) Technické požadavky pro odstředivá čerpadla. 

Třída II. Předepisuje požadavky třídy II pro jednostupňová a vícestupňová odstředivá 
čerpadla horizontální nebo vertikální konstrukce s jakýmkoli pohonem, a provozní instalací 
pro všeobecné použití. Obsahuje konstrukční požadavky týkající se provozní instalace, 
údržby a bezpečnosti těchto čerpadel, a to včetně základové desky, spojky a pomocného 
potrubí, nepředepisuje ale žádné jiné požadavky pro pohony kromě požadavků týkajících se 
jejich předepsaného výkonu. Za pozornost stojí v kapitole 6, čl. 6.3.4.5, který se týká hluku. 
Zní: „Je-li požadována zkouška hluku, musí být měření hluku šířeného vzduchem 
a vyzařovaného čerpacím soustrojím provedeno v souladu s ČSN ISO 3744 
a ČSN ISO 3746 nebo ČSN ISO 9614-1, popř. ČSN ISO 9614-2 podle dohody mezi 
odběratelem a výrobcem/dodavatelem“. Rozsáhlá norma, cca 57 stran. ČSN EN ISO 5199 
byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN ISO 5199 z března 1994. 

Třída 12 - Vzduchotechnická zařízení 

Zahrnuje normy obsahující rozdělení, směrnice a přehledy vzduchotechnických 
zařízení, normy pro různé druhy potrubí, pro pneumatickou dopravu, různé druhy ventilátorů 
a dmychadel, odlučovače, filtry, výměníky, dále pro za-řízení pro čisté provozy, pro sušárny 
a konečně pro větrání, klimatizaci a odsávání. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 45 norem (k témuž datu 
v r. 2002 - 45, v r. 2001 - 39 a v r. 2000 rovněž 39 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož 
pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou 
novelizovanou nebo nově vydanou normu.  

22  



 

Třída 13 - Armatury a potrubí 

Zahrnuje armatury, potrubí a jejich součásti, předpisy pro uložení potrubí, normy pro 
přírubová hrdla a příruby, litinové tlakové i odpadní trouby a tvarovky, hrdla, kolena, 
převody, kompenzátory, odvodňovače, armatury kovové i plastové, ventily, šoupátka, 
kohouty, zpětné klapky a koše, ventily pojistné, uzavírací i regulační, armatury pro technické 
plyny, pro těžbu nafty, dále kanalizační, vodárenské, protipožární, drobné armatury 
vodovodní i plynovodní, šroubení a součásti šroubení, trubky a tvarovky z mědi i plastů, 
fitinky, armatury z nerezivějící oceli i pro syntetickou chemii apod. Tato třída českých 
technických norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 - 474, v r. 2002 - 525 , v r. 2001 - 499 a v r. 2000 - 
479 položek. 

Třída 14 - Chladicí technika 

Obsahuje normy pro chlazení všeobecně, pro projektování, zkoušení, provoz, obsluhu 
a údržbu, a dále pro různá chladicí zařízení, klimatizátory vzduchu, chladiče, výměníky, 
potrubí, hadice a jiné spojovací části pro chladiva, a konečně normy pro izolaci pro 
chladírenskou techniku. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této  třídě  bylo  k  1. lednu  2003  celkem  55  norem  (k  témuž  datu v r. 2002 - 53, 
v r. 2001 - 54 a v r. 2000 - 48 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

Třída 15 - Výrobky z plechu a drátu 

Zahrnuje normy pro pružinové vložky a pro kovová pletiva, tkaniny a sítě. Tato třída 
českých technických norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této velmi malé třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 7 (většinou zastaralých), v r. 2002 
rovněž 7, v r. 2001 - 16 a v r. 2000 ještě 26 norem. 

Třída 16 - Výrobky z plechu a drátu 

Zahrnuje další normy pro nejrůznější výrobky z plechu a drátů, např. nejrůznější 
kovové obaly, kanystry, víčka na obaly, zámky stavební i nábytkové, stavební kování, závěsy 
dveřní i okenní, kování stavební, okenní, dveřní i nábytkové apod. Tato třída českých 
technických norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2002 -42, v r. 2002 -41, v r. 2001 -41 a v r. 2000 - 43 
položek. 

Třída 17 - Jemná mechanika 

Zahrnuje např. předmětové normy pro technické kameny, váhy, závaží, psací a 
kalkulační stroje apod. Tato třída českých technických norem není v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této velmi malé třídě bylo k 1. lednu 2003 - 6, v r. 2002 rovněž 6, v r. 2001 ještě 19 
a v r. 2000 rovněž 19 položek. (Úbytek jsou normy rušené bez náhrady.) 
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Třída 18 - Průmyslová automatizace 

Obsahuje všeobecné normy pro průmyslovou automatizací, dále normy pro konstrukci 
a bezpečnost výrobků, pro systémy řízení výroby i průmyslové automatizace, pro číslicové 
řízení strojů, pneumatické analogové výrobky, pneumatické vysílače a přístroje, pro 
pneumatická pomocná zařízení, elektrické servopohony, průmyslové roboty, přímočinné 
regulátory, svitky pro registrační přístroje a konečně pro konstrukční stavebnice pro 
elektrotechniku. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 103 norem (k témuž datu v r. 2002 - 101, 
v r. 2001 - 99 a v r. 2000 - 101 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili jednu novelizovanou, resp. nově 
vydanou normu.  

 
ČSN ISO 841 (18 4303) Systémy průmyslové automatizace a integrace. Číslicové 

řízení strojů. Souřadnicový systém a terminologie pohybu. Popisuje souřadnicový systém 
stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým 
pohybům stroje. Souřadnicový systém stroje je používán ke stanovení souřadnic pohybujícího 
se nástroje (nebo bodu v pracovním prostoru nebo na výkresu) vzhledem ke stacionárnímu 
obrobku. Programátor může tudíž popsat obráběcí operace, aniž musí vědět, zda se nástroj 
přibližuje směrem k obrobku, nebo zda se obrobek přibližuje k nástroji. ČSN ISO 841 byla 
vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN ISO 841 z ledna 1995. 

Třída 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii 

Zahrnuje nejrůznější (optické) přístroje a zařízení, např. lasery, oční optiku, zvětšovací 
a reprografické přístroje, kinematografické snímací a promítací přístroje na 16 mm i 35 mm, 
diaprojektory a společné součásti a příslušenství. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována až od r. 2002. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 140 norem (k témuž datu v r. 2002 - 138, 
v r. 2001 - 108 a v r. 2000 - 111 položek.) V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 2 novelizované, resp. nově vydané 
normy.  

 
ČSN EN ISO 11145 (19 2000) Optika a optické přístroje. Lasery a laserová 

zařízení. Slovník a značky. Definuje základní termíny, značky a jednotky měření pro oblast 
laserové techniky za účelem sjednocení terminologie a dosažení jednoznačných definic 
a možnosti reprodukovatelného ověřování parametrů laserového svazku a vlastností 
laserových výrobků. Česky, anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví, česky 
a anglicky je definováno cca 66 hesel. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská strojírenská směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení v platném znění. ČSN EN ISO 11145 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN ISO 11145 z listopadu 1996. 

 
ČSN EN ISO 8624 (19 5101) Oční optika. Brýlové obruby. Způsob měření 

a terminologie. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 8624 ze září 1997. 
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Třída 20 - Obráběcí stroje na kovy 

Zahrnuje všeobecné a názvoslovné normy pro obráběcí stroje, požadavky na základní 
parametry a přesnost obráběcích strojů, číslicové řízení, bezpečnostní předpisy a bezpečnost 
nástrojů, nářadí a zařízení, dále upínání a středění obráběného materiálu i obráběcích nástrojů, 
konečně obráběcí jednotky ostatní (brousicí, finišovací, honovací a další), pohonové 
a posuvové jednotky, stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů a různá pomocná 
zařízení a pomocné součásti obráběcích strojů. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 137 norem (k témuž datu v r. 2002 - 123, 
v r. 2001 rovněž - 123 a v r. 2000 - 141 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili jednu novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

 
ČSN EN 13218 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje. Bezpečnost. Pevné umístění 

brusky. Specifikuje technické bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření, které mají 
být využity osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodávkou (včetně instalace, 
demontáže, uspořádání pro přepravu a údržbu) pevně umístěných brusek, určených pro 
broušení studeného kovu. Norma se zabývá závažnými nebezpečími uvedenými v kapitole 4. 
(Tato kapitola obsahuje - jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé - tabelárně 
zpracovaná závažná nebezpečí, a to zejména mechanická, nebezpečí způsobená hlukem, 
vibracemi a látkami, nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad, apod.) Norma 
se nevztahuje na honovací a lešticí stroje a na pásové brusky. Vztahuje se na stroje, které jsou 
vyrobeny po jejím vydání. Velmi rozsáhlá norma, cca 143 stran, obsahuje paralelně české 
i anglické znění. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to jednak k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné 
směrnicí 98/79/ES, jednak ke Směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 
89/336/EHS a konečně ke Směrnici pro nízké napětí 73/23/EHS. Poznámka recenzenta: 
V ČR je evropská strojírenská směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění. ČSN EN 13218 byla vydána 
v lednu 2003. Nahradila ČSN 20 0707 z 10. 5. 1983 a ČSN 20 0717 z 29. 2. 1988. 

Třída 21 - Tvářecí stroje 

Obsahuje všeobecné, názvoslovné a třídicí normy pro tvářecí stroje, požadavky na 
přesnost tvářecích strojů, dále předmětové normy pro hydraulické tvářecí stroje, bezpečnostní 
předpisy, a konečně požadavky na upínání na tvářecích strojích na plošné a objemové tváření 
a pro tváření plastů. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2002 celkem 73 norem (k témuž datu v r. 2002 - 72, 
v r. 2001 - 72 a v r. 2000 stále stejný počet - 72 norem). Uvedené dva roky byla tato třída 
norem prakticky bez pohybu, takže jsme v našem přehledu nemohli uvést žádnou samostatně 
vydanou (novou) normu v letech 2000 - 2002. V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, jsme rovněž nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

Třída 22 - Nástroje 

Obsahuje technické normy pro nejrůznější nástroje, a to zejména:  Nože a nástroje 
s břitovými destičkami, samotné břitové destičky z rychlořezné oceli, keramiky a slinutých 
karbidů, vrtáky na kovy i plasty, výhrubníky, výstružníky, záhlubníky, nástroje protahovací 
a protlačovací. Dále především předmětové normy na nejrůznější druhy fréz a nástroje na 
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ozubená kola a ozubení vůbec, pilové kotouče na kovy, závitníky a závitové nástroje, 
nejrůznější soustružnické nože, brusivo, brousicí, lešticí a lapovací prášky a pasty, rotační 
kartáče a lešticí kotouče, sekery a pily i pilky, lisovací nástroje, nůžky, nástroje na tváření za 
studena, razidla, nástroje na tváření plechů karoserie, kovací zápustky a okrajovadla, formy 
pro tlakové lití, ruční pilníky a další různé nástroje a nářadí. Tato třída českých technických 
norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 546 norem, (k témuž datu v r. 2002 - 631, 
v r. 2001 - 633 a v r. 2000 - 760 norem).  

Třída 23 - Nářadí 

Zahrnuje nejrůznější nástroje, např. kladiva, kleště, hasáky, klíče, šroubováky, sekáče, 
kartáčnické výrobky, násady, lopaty, motyky, různé zemědělské a zednické nářadí 
i mechanické ruční nářadí apod. Tato třída českých technických norem není v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 67 norem (k témuž datu v r. 2002 - 66, ale 
v r. 2001 - 147 a v r. 2000 - 152 norem).  

Třída 24 - Upínací nářadí 

V třídě jsou zahrnuty normy pro nejrůznější (upínací) nářadí, např. držáky, sklíčidla, 
trny, upínací nářadí na soustruhy, frézky, vyvrtávačky, svěráky, upínací desky, prvky 
upínacích přístrojů apod. Tato třída českých technických norem není v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 269 norem (k témuž datu v r. 2002 - 269, 
v r. 2001 - 267 a v r. 2000 rovněž - 267 norem).  

Třída 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje 

V této třídě jsou soustředěny normy na měřicí a kontrolní nářadí, např. délková 
a mikrometrická měřidla, úhloměry, tloušťkoměry, měřidla pro měření přesnosti, mezní 
a porovnávací kalibry, šablony, mezní kalibry na závity a závitová měřidla, rýsovací 
a kontrolní nářadí, vodováhy, olovnice, tlakoměry, nářadí pro měření objemu, měřidla pro 
měření průtoku, viskozimetry, nejrůznější druhy teploměrů, defektoskopy, kontrolní síta 
apod. Tato třída českých technických norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 488 norem (k témuž datu v r. 2002 - 529, 
v r. 2001 - 544 a v r. 2000 - 551 norem).  

Třída 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem 

Zahrnuje technické normy pro transportní zařízení, řetězy a řetězová kola pro 
transportéry, bezpečnostní předpisy, předpisy pro pásové dopravníky, korečkové elevátory, 
redlerové a další transportéry, dopravníkové šneky, vibrační dopravníky, podavače, 
nakladače, vykladače a výklopníky, regálové zakladače, paletovací stroje, dopravní vozíky 
a tahače, ruční vozíky a vozíky s pohonem, požadavky na manipulaci s materiálem, 
předmětové normy na palety, přepravníky, regály a skladovací techniku, můstky a nákupní 
vozíky. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 220 norem (k témuž datu v r. 2002 - 269, 
v r. 2001 - 257 a v r. 2000 - 243 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 3 novelizované nebo nově vydané 
normy.  
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ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy. Požadavky 

na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou 
manipulaci manipulačních jednotek. Pojednává o technických požadavcích pro 
minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4 a příloze B. (V této příloze jsou - jako 
obvykle - nebezpečí zpracována tabelárně, a to zejména: mechanická a elektrická nebezpečí, 
nebezpečí způsobená chemickými látkami a zanedbáním ergonomických zásad.) Tato 
nebezpečí mohou vzniknout při provozu a údržbě kontinuálního manipulačního zařízení 
a systémů, při provádění podle specifikací výrobce nebo jeho autorizovaného představitele. 
Tato norma pojednává o bezpečnosti související s technickým ověřováním při uvádění do 
provozu. Norma platí pro mechanická manipulační zařízení definovaná v kapitole 3, 
samostatná nebo sdružená, aby vytvořila dopravníkový systém, a navržená výhradně pro 
kontinuální pohyb manipulačních jednotek po předem určené dráze od místa nakládky k místu 
vykládky, s možností měření rychlosti nebo přerušováním. Obecně je rovněž použitelná pro 
kontinuální dopravníky, které jsou zabudované ve strojích nebo ke strojům připojené. 
Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření z této normy jsou vhodné pro zařízení používané ve 
všech prostředích. Musí být však dále zvážena posouzení rizik a bezpečnostní opatření nutná 
pro použití v těžkých podmínkách, např. aplikace v mrazírnách, vysoké teploty, korozivní 
prostředí, silná magnetická pole, potenciálně výbušná prostředí, radioaktivní podmínky 
a zatížení, jejichž povaha může vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov, 
kyseliny/zásady, obzvláště křehké materiály, výbušniny), provoz na lodích, účinky 
zemětřesení a rovněž kontakt s potravinami. Norma pojednává i o technických požadavcích 
na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Nepokrývá nebezpečí při demontáži a 
nebezpečí, způsobená hlukem. Rovněž nepokrývá provoz v podmínkách při 
elektromagnetickém rušení mimo rozsah uvedený v ČSN EN 61000-6-2. Rozsáhlá norma, cca 
74 stran. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská strojírenská směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném 
znění. ČSN EN 619 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků. Ruční vozíky. Část 

3: Plošinové vozíky. Platí pro vedené plošinové manipulační vozíky tak, jak jsou definovány 
v 3.1 se jmenovitou nosností nepřevyšující 1 000 kg (dále pouze „vozíky“), které jsou určeny 
ke všeobecnému použití. Tato norma neplatí pro: nákupní a rozvážkové vozíky, i pro vozíky, 
které jsou určené k tažení za poháněnými vozidly. Zahrnuje technické požadavky pro 
minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou vzniknout během uvádění do 
provozu, používání a údržby vozíku, pokud jsou tyto činnosti prováděny podle specifikací 
stanovených výrobcem. Tato norma nestanovuje další požadavky na: - používání v obzvláště 
obtížných podmínkách, - používání podléhající zvláštním přepisům - manipulaci s břemeny, 
jejichž vlastnosti mohou zapříčinit nebezpečnou situaci, - nebezpečí vznikající během výroby, 
přepravy, demontáže a likvidace, - přímý kontakt s potravinami, - používání na svazích nebo 
na plochách, které nejsou hladké, vodorovné a zpevněné, - vozíky navržené pro zvláštní 
použití, jako jsou např. vozíky používané v nemocnicích, při servírování, jako nákupní vozíky 
apod., - vozíky vybavené posuvnými nebo otočnými dveřmi. Další možná omezení předmětu 
dalších uvedených norem také platí pro tuto normu. Nebezpečí, týkající se hluku, vibrací 
výhledu a statické elektřiny, nejsou zahrnuta do této normy. Tato norma platí pro vozíky 
vyrobené po datu jejího vydání. ČSN EN 1757-3 byla vydána v červnu 2003. 
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ČSN EN 13816 (26 9389) Doprava. Logistika a služby. Veřejná doprava osob. 
Definice jakosti služby, cíle a měření. Specifikuje požadavky na definování, cíle a měření 
služeb ve veřejné přepravě osob (PPT) a zavádí vodítko pro výběr metod měření. Je určena 
pro použití poskytovatelům služeb při prezentaci a monitorování jejich služeb, ale také se 
doporučuje pro použití úřadům a agenturám odpovědným za zajištění služeb PPT při přepravě 
nabídky. Důležité je poznamenat, že to je služba, nikoli poskytovatel služby, kdo má 
vyhovovat této normě. Příloha A stanoví obsáhlý seznam kritérií jakosti. Příloha B poskytuje 
slovník termínů. Příloha C pojednává o aspektech provádění měření. ČSN EN 13816 byla 
vydána v březnu 2003. 

 

Třída 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, 
stavební a silniční práce 

Zahrnuje technické normy pro dopravní zařízení, jeřáby mostové, sloupové, portálové 
i konzolové, zdvihadla a kladkostroje, stojanové zvedáky, háky a pojistný materiál, jeřábové 
dráhy, visuté lanové dráhy nákladní i osobní, lyžařské vleky, výtahy, šachty a strojovny 
výtahů, stavební výtahy, dále normy na provoz výtahů. Konečně předmětové normy na 
nejrůznější stroje a zařízení pro zemní práce (parametry, provoz i údržba, bezpečnostní 
požadavky), stroje pro stavební a silniční práce, (jako např. dempry, skrejpry, grejdry a jejich 
součástky, díly, komponenty), pojízdné stroje pro stavbu vozovek, stroje a zařízení pro 
zhutňování, výrobu směsí, pro zpracování stavebních materiálů a drtiče nerostných materiálů. 
Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 305 norem (k témuž datu v r. 2002 - 296, 
v r. 2001 - 280 a v r. 2000 - 312 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 3 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. Stanoví 

základní požadavky pro provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou 
součástí staveb. Za pozornost v normě stojí definice, např. těchto termínů: Servis, Servisní 
pracovník, Řidič výtahu, Dozorce výtahu, Provozní prohlídka, Odborná prohlídka, 
Kniha výtahu a další. Poměrně rozsáhlá norma, cca 53 stran. ČSN 27 4002 byla vydána 
v březnu 2003. Nahradila ČSN 27 4002 z února 1996. 

 
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů 

v provozu. Stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na 
odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu. Vztahuje se na výtahy, které jsou 
trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky. Za 
pozornost v normě stojí definice, např. těchto termínů: Odborná zkouška (revizní zkouška), 
Inspekční prohlídka, Zkušební technik a další. ČSN 27 4007 byla vydána v březnu 2003. 
Nahradila ČSN 27 4007 z dubna 2001. 

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Podstatné 
změny výtahů. Platí pro provádění podstatných změn provozovaných výtahů, určených 
k dopravě osob nebo osob a nákladů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které 
mají být uplatněny při prováděné podstatné změně. Za pozornost stojí normativní Přílohy A 
a B. Příloha A obsahuje minimální požadavky na odstranění závažných 
nebezpečí/nebezpečných situací při provádění podstatných změn. Příloha B uvádí přehled 
nezbytné technické dokumentace, která se musí vypracovat v rámci podstatných změn. 
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ČSN 27 4011 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN 27 4011 z února 2000 a ruší 
ČSN 27 4012 z února 2000. 

Třída 28 - Kolejová vozidla 

Zahrnuje technické a dodací předpisy pro vozidla, výpočty, konstrukční směrnice, 
podvozky, cisternové vozy, průmyslové elektrické lokomotivy, vozidla městské dopravy, 
průmyslové vozy a brzdné soupravy vozů. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 24 norem (k témuž datu v r. 2002 - 35, 
v r. 2001 - 23, ale v r. 2000 - 37 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

Třída 29 - Kolejová vozidla 

Zahrnuje technické normy pro šroubení a výhybky. V SZÚ není tato třída českých 
technických norem systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 11 norem (k témuž datu v r. 2002 - 25, 
v r. 2001 rovněž 25 a v r. 2000 - 26 norem).  

Třída 30 - Silniční vozidla 

Zahrnuje technické normy pro silniční vozidla, vozidla pro dopravu osob, nákladní 
vozidla, traktory, kolopásová a pásová vozidla a jejich zkoušky. Dále technické normy pro 
součástky vozidel (palivové nádrže, zátky, pera, ložiska, klouby, motory, písty, klikové 
a rozvodové soustrojí, vstřikovací zařízení, karburátory, chlazení, součásti ovládání a řízení, 
brzdy kapalinové i vzduchové, ráfky, kola, ventilky duší i pneumatik, elektrická výzbroj, 
zapalovací soustavy, dynama, elektromotorky, světlomety a svítilny, pojistky, spínače, měřicí 
přístroje apod.). Dále tato třída zahrnuje technické normy pro motocykly a jízdní kola. Tato 
třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 218 norem (k témuž datu v r. 2002 - 303, 
v r. 2001 - 302 a v r. 2000 - 309 norem). V prvém pololetí r. 2002, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 2 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN EN 12195-2 (30 0080) Prostředek pro zajišťování břemen na silničních 

vozidlech. Bezpečnost. Část 2 : Přivazovací popruhy ze syntetických vláken. Tato norma 
a) Specifikuje bezpečnostní požadavky na přivazovací popruhy vyrobené ze syntetických 
vláken s plochými tkanými popruhy pro vícenásobné použití a přivazovací kombinace 
s tkanými popruhy pro bezpečnou pozemní dopravu zboží na silničních vozidlech, např. 
nákladních automobilech a přívěsech, které jsou používány na silnicích nebo umístěny na 
plavidlech nebo železničních vagónech a/nebo jejich kombinací. b) Obsahuje pouze ruční 
napínací zařízení s maximální ruční silou 500 N. c) Specifikuje metody zkoušení pro 
přivazovací popruhy pro zajištění břemen. d) Pojednává o významných nebezpečích, která by 
mohla vzniknout, jsou-li přivazovací popruhy používány, jak je určeno a za podmínek 
předvídaných výrobcem (viz kapitolu 4 a přílohu A, která obsahuje popisem i tabelárně 
zpracovaný přehled hlavních nebezpečí, která mohou vznikat). e) Obsahuje kombinované 
prostředky pro zajišťování břemen pro tytéž účely, jaké jsou uvedeny výše. Dále norma uvádí 
normativní Přílohu A (viz výše) a B, která doplňuje informace pro používání a údržbu 
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přivazovacího popruhu, poskytované výrobcem. ČSN EN 12195-2 byla vydána v dubnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 12195-2 z října 2001. 

 
ČSN EN 1986-2 (30 0256) Elektricky poháněná silniční vozidla. Měření 

energetických vlastností. Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem. 
Zaměřuje se na definici dosahu výhradně elektrického jízdního režimu a na měření spotřeby 
hybridních elektrických silničních vozidel s tepelným motorem kategorií M1, N1 nebo M2  
a tříkolek a čtyřkolek motocyklového typu. Norma se vztahuje na výše uvedená vozidla, 
jejichž dosah a spotřeba mohou být zkoušeny s využitím ustanovení, která byla stanovena pro 
konvenční vozidla (tj. pro vozidla se spalovacím motorem) odpovídajících kategorií. Norma 
se tedy také zabývá funkcí spalovacích motorů, a při tom i složením emitovaných výfukových 
plynů (viz Přílohy). Dále norma uvádí normativní Přílohu A (Měření spotřeby), informativní 
Přílohu B (Příklady výpočtu emisí plynů při metodě průběžné analýzy), a další informativní 
Přílohy C, D, E a Literaturu. ČSN EN 1986-2 byla vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN EN 1986-2 z února 2002. 

Třída 31 - Letectví a kosmonautika 

Zahrnuje všeobecné, názvoslovné a předmětové technické normy pro letectví 
i kosmonautiku, např. normy pro výkresy letadel, předmětové normy pro elektrické 
a elektronické součástky, pro kovy a jejich slitiny pro výrobu součástí letadel, (např. hliník, 
hořčík, titan a jejich slitiny, neželezné kovy apod.), dále normy pro spojovací části, šrouby, 
matice, ložiska, plasty, další nekovové materiály, lepidla, barvy, materiály pro povrchovou 
ochranu, mazadla a technické normy pro pozemní zabezpečovací zařízení apod. V SZÚ není 
tato třída českých technických norem systematicky sledována. 

V této poměrně rozsáhlé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 896 norem (k témuž datu 
v r. 2002 - 643, v r. 2001 - 615 a v r. 2000 jen 550 norem).  

Třída 32 - Lodě a plovoucí zařízení 

Zahrnuje všeobecné a předmětové technické normy pro lodě a jejich součásti, např. 
lodní výstroj, konstrukce lodních nástaveb, zábradlí, lodní palubní a hospodářská zařízení, 
lodní potrubní soustavy, slaboproudé i silnoproudé rozvody, kotevní, lodní a navigační 
inventář i záchranné prostředky apod. V SZÚ není této třída českých technických norem 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 96 norem (k témuž datu v r. 2002 - 76, 
v r. 2001 - 62 a v r. 2000 - 60 norem).  

Třída 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy 

Zahrnuje technické normy názvoslovné, pro značení, obsahující technické požadavky 
na materiály, dále pro prostředí elektrických zařízení, pro bezpečnost elektrických zařízení 
a pro bezpečné zacházení s nimi, pro revize elektrických zařízení a předmětů, obsahující 
společné zařizovací a zřizovací předpisy, rovněž pro elektrická zařízení v různých prostředích 
nebo objektech. Dále pro elektrická zařízení jeřábů, výtahů a akumulátoroven, požadavky na 
výrobny elektrické energie, na rozvod a odběr elektrické energie, na elektrická dopravní, 
sdělovací a radiokomunikační zařízení, na ochranu radiového příjmu před rušením na 
elektrická řídicí zařízení, na automatizaci dodávky elektrické energie s použitím vf 
přenosových systémů po distribučním vedení a konečně na elektrotepelná zařízení. Tato třída 
českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 
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V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 467 norem (k témuž datu v r. 2002 - 435, 
v r. 2001 - 388 a v r. 2000 jen 359 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili celkem 17 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN IEC 60050-521 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Část 521. 

Polovodičové součástky a integrované obvody. Tato norma přejímá originální verzi 
mezinárodní normy IEC 60050-521:2002. Mezinárodní norma IEC 60050-521:2002 má status 
české technické normy. V Anotaci obsahu této části normy se uvádí: „ČSN IEC 60050-521 
přebírá originál IEC 60050-521 s národní přílohou, která obsahuje překlady termínů a definic 
a abecední rejstřík českých názvů. Norma obsahuje termíny a definice z oboru 
polovodičových součástek a integrovaných obvodů. Tato velmi rozsáhlá část normy (cca 
196 stran) obsahuje termíny a definice v jazyce francouzském a anglickém a překlady termínů 
do čínského, německého, španělského, japonského, polského, portugalského a švédského 
jazyka.“ České termíny a české definice cca 332 hesel jsou obsaženy v informativní Národní 
příloze NA. ČSN IEC 60050-521 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN IEC 50(521) 
z července 1997. 

 
ČSN IEC 60050-808 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 

808: Kamery pro neprofesionální účely. Tato norma přejímá originální verzi mezinárodní 
normy IEC 60050-808:2002. Mezinárodní norma IEC 60050-808:2002 má status české 
technické normy. V Anotaci obsahu této části normy se uvádí: „Norma obsahuje termíny 
a definice z oblasti televizních kamer, které nejsou určeny pro profesionální použití. 
Technologie je samozřejmě v souladu s ostatními specializovanými částmi IEV. Tato norma 
obsahuje termíny a definice v českém, francouzském a anglickém jazyce a překlady termínů 
do čínského, německého, španělského, japonského, polského a portugalského jazyka.“ České 
termíny a české definice cca 68 hesel jsou obsaženy v informativní Národní příloze NA. 
ČSN IEC 60050-808 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní 

člověk-stroj, značení a identifikace. Zásady kódování sdělovačů a ovládačů. Stanovuje 
obecná pravidla pro přidělování určitých významů jednotlivým vizuálním, akustickým 
a taktilním indikacím za účelem: - zvýšení bezpečnosti osob, materiálních hodnot a/nebo 
životního prostředí na základě spolehlivého sledování a řízení zařízení nebo procesu, -
 usnadnění vlastního sledování, řízení a údržby zařízení nebo procesu, - usnadnění rychlého 
zjištění stavů řídicích zařízení a poloh ovladačů. Tuto normu lze obecně použít: - od 
jednoduchých případů, např. pro jednotlivé světelné návěsti, ovládací tlačítka, mechanické 
sdělovače, světelné diody (LED), nebo obrazovky, až po rozsáhlá řídicí pracoviště, která 
mohou zahrnovat široké spektrum přístrojů pro řízení zařízení nebo procesu, - tam, kde je 
ohrožena bezpečnost osob, materiální hodnoty a/nebo životní prostředí, a též tam, kde jsou 
výše zmíněné kódy použity pro usnadnění vlastního sledování a řízení zařízení, - tam, kde je 
na technické komisi, aby přidělila určitý způsob kódování specifické funkce. ČSN EN 60073 
ed. 2 byla vydána v červnu 2003. S účinností od 1. 7. 2005 se ruší ČSN EN 60073 z června 
1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

 
ČSN EN 50016 (33 0373) Nevýbušná elektrická zařízení. Závěr s vnitřním 

přetlakem „p“. Obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických 
zařízení a Ex součástí s vnitřním přetlakem a provětráváním, které tvoří závěr s vnitřním 
přetlakem, s typem ochrany „p“, určeným pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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plynů, par a mlhy. Norma doplňuje ČSN EN 50014, jejíž ustanovení platí pro elektrická 
zařízení s vnitřním přetlakem a provětráváním, s typem ochrany proti výbuchu „p“. Tato 
norma dále platí pro elektrická zařízení a součástí skupiny I kategorie M2 a skupiny IIG 
kategorie 2, které používají techniku vnitřního přetlaku a provětrávání. Norma obsahuje 
požadavky na konstrukci závěru a jeho příslušenství, včetně přívodního a výfukového potrubí 
pro ochranný plyn a na bezpečnostní ochranná opatření a zařízení nutná pro typ ochrany 
vnitřním přetlakem „p“. Norma uvádí požadavky na závěry s vnitřním přetlakem bez 
vnitřních zdrojů úniku a s vnitřními zdroji úniku. Norma dále uvádí požadavky pro závěry 
s vnitřním přetlakem, obsahující neomezený zdroj úniku hořlavých plynů a par pouze pro 
případy, kdy je neomezený zdroj úniku tvořen povrchem kapaliny. ČSN EN 50016 byla 
vydána v dubnu 2003. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50016 z prosince 1997. 
Poznámka recenzenta: Touto nyní zrušenou normou byla již dříve také zrušena ČSN EN 
50016 z května 1993. 

 
ČSN EN 50020 ed.3 (33 0380) Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost 

„i“. Stanovuje požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných zařízení, která jsou 
určena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a pro návazná elektrická zařízení, která 
jsou určena k připojení k jiskrově bezpečným obvodům vstupujícím do prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Rozsáhlá norma, cca 95 stran. ČSN EN 50020 byla vydána v březnu 
2003. S účinností od 30. 6. 2003 se ruší ČSN EN 50020 z října 1996 a ČSN EN 50020 
z listopadu 1992, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka 
recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost tří norem stejných čísel. 

 
ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem 
elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou 
společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci. 
Norma byla připravena pro instalace, sítě a zařízení bez omezení napětí. Požadavky této 
normy platí pouze, jestliže jsou zavedeny v příslušné normě, nebo je na ně v příslušné normě 
odvolávka. Tato norma není určena pro samostatné použití. ČSN EN 61140 ed.2 byla vydána 
v březnu 2003. S účinností od 1. 12. 2004 se ruší ČSN EN 61140 z prosince 2001 
a ČSN 33 0600 ze září 1995, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel spolu 
s další starší ČSN. 

 
ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel 

a základní hlediska. Platí pro elektrická zařízení v těchto objektech: a) obytných budovách, 
b) obchodních a kancelářských budovách, c) objektech občanského vybavení, 
d) průmyslových objektech, e) zemědělských a zahradnických objektech, f) objektech 
sestavených z hotových dílů (prefabrikovaných), g) pojízdných a převozných prostředcích, 
přívěsných obytných vozech, autokempech a v podobných zařízeních, h) staveništích, 
výstavách, trzích a jiných prozatímních objektech, i) loděnicích, zábavních a rekreačních 
objektech. V normě jsou stanovena pravidla pro navrhování a stavbu elektrických zařízení 
tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu, ke kterému 
jsou určena. ČSN 33 2000-1 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN 33 2000-1 z července 
1995. 

 
ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace budov. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: 

Ochrana proti nadproudům. Obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.43 S2:2001. 
Referenčním dokumentem pro tento harmonizační dokument je mezinárodní norma 
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IEC 60364-4-43:1997 a její změna 1:1997 připravená IEC TC 64: Elektrické instalace budov. 
IEC 60364: Elektrické instalace budov je publikací skládající se z mnoha částí, z nichž se 
každá zabývá jednotlivými hledisky elektrické instalace. Část 4 se zabývá ochranou pro 
zajištění bezpečnosti a v rámci této části specifikuje kapitola 43 opatření pro ochranu proti 
nadproudům. Další části publikace se budou zabývat výběrem a stavbou odpovídajících 
elektrických zařízení a prověřováním instalace. Pracovní vodiče musí být chráněny proti 
přetížením (oddíl 433) a proti zkratovým proudům (oddíl 434) jedním nebo více prvky pro 
samočinné přerušení napájení, kromě případů, kde nadproudy jsou omezeny v souladu 
s oddílem 436. Mimo to musí být ochrana proti přetížením a zkratovým proudům 
koordinována podle oddílu 435. ČSN 33 2000-4-43 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN 33 2000-4-43 z února 1994. 

 
ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. Požadavky 
této části mezinárodní normy jsou určeny k tomu, aby zajistily dostatečně dlouhou dobu 
života vodičů a izolace vystaveným tepelným účinkům proudů vedených po dlouhá časová 
období normálního provozu. Také ostatní hlediska ovlivňují volbu průřezu vodičů. Patří mezi 
ně požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem (viz kapitolu 41), ochranu před 
tepelnými účinky (viz kapitolu 42), ochranu před nadproudy (viz kapitolu 43), úbytky napětí 
(viz oddíl 525 IEC 60364-5-52) a omezení teplot svorek zařízení, k nimž jsou vodiče 
připojeny (viz oddíl 526 IEC 60364-5-52). V současné době se norma uplatňuje pouze na 
kabely bez pancíře a izolované vodiče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 kV střídavého 
nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí. Norma neplatí pro jednožilové kabely s pancířem. Tato 
zvláštní, poměrně rozsáhlá norma, cca 53 stran. ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 byla vydána 
v dubnu 2003. S účinností od 1. 9. 2004 se ruší ČSN 33 2000-5-523 z února 1994, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. Touto normou se nahrazuje 
ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL ze září 1994. 

 
ČSN 33 2000-7-753 Elektrické instalace budov. Část 7: Zařízení jednoúčelová 

a ve zvláštních objektech. Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění. Tato norma se týká 
instalace elektrických podlahových a stropních topných systémů. Tato norma se netýká 
instalace  stěnových  topných  systémů.  Čísla  následující  po  zvláštním  čísle  oddílu  753 
jsou čísla odpovídajících částí kapitol nebo článků HD 384. Pokud nejsou odkazy na části, 
kapitoly nebo články, znamená to, že jsou použitelné všeobecné požadavky HD 384. 
ČSN 33 2000-7-53 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 50281-3 (33 2330) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. 

Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. Platí pro 
zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, 
aby byl umožněn správný výběr zařízení pro použití v takovýchto prostorech. V této normě 
jsou výbušná prostředí s prachem a vrstvy hořlavého prachu řešeny samostatně. V kapitole 4 
je popsáno zařazování prostorů pro rozvířený hořlavý prach, kde vrstvy prachu jsou 
hodnoceny jako jeden z možných zdrojů úniku. V kapitole 7 je popsáno nebezpečí vznícení 
vrstev prachu. Tato norma předpokládá účinný systém úklidu založený na čištění provozu. 
Principy normy mohou být použity také pro případy, kdy je nebezpečí vytvářeno hořlavými 
vlákny nebo polétavými částicemi. Norma je určena pro použití tam, kde je nebezpečí 
v důsledku přítomnosti výbušné směsi prachu se vzduchem, nebo hořlavých vrstev prachu za 
normálních atmosférických podmínek. ČSN EN 50281-3 byla vydána v březnu 2003. 
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ČSN EN 61000-2-2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2-2: 
Prostředí. Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve 
veřejných rozvodných sítích nízkého napětí. Týká se rušení šířených vedením 
v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz s rozšířením až do 148,5 kHz specificky pro 
systémy signálů ve veřejných rozvodních sítích. Norma uvádí kompatibilní úrovně pro 
veřejné střídavé distribuční sítě nízkého napětí, které mají jmenovité fázové napětí až do 420 
V nebo sdružené napětí 690 V a jmenovitý kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. ČSN EN 61000-2-2 
byla vydána v lednu 2003. S účinností od 1. 5. 2005 se ruší ČSN IEC 1000-2-2 z ledna 1996, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se 
na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

 
ČSN EN 61000-4-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 

4-3: Zkušební a měřicí technika. Vyzařované vysoko-frekvenční elektromagnetické pole. 
Zkouška odolnosti. Týká se odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti 
vyzařované elektromagnetické energii. Ustanovuje zkušební úrovně a požadované zkušební 
postupy. Předmětem tohoto oddílu je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování 
funkce elektrického a elektronického zařízení vystaveného působení vysokofrekvenčních 
elektromagnetických polí. Zkoušení se nepožaduje na kmitočtech jiných než ty, které jsou 
specifikovány v kapitole 5 této normy. Možné budoucí zavedení nových rádiových služeb, 
které mohou zhoršit funkci elektrických a elektronických zařízení, může mít za následek 
stanovení zkušebních úrovní na jiných kmitočtových pásmech. Tento oddíl pojednává 
o zkouškách odolnosti vztahujících se na všeobecné účely. Zvláštní pozornost je věnována 
ochraně proti vysokofrekvenčnímu vyzařování z digitálních radiotelefonů. Norma se 
nezabývá účinkem elektromagnetických polí na člověka. ČSN EN 61000-4-3 ed 2 byla 
vydána v lednu 2003. S účinností od 1. 4. 2005 se ruší ČSN EN 61000-4-3 z října 1997, která 
do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

 
ČSN EN 61000-4-13 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4-

13: Zkušební a měřicí technika. Harmonické a meziharmonické včetně signálů 
v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení. Nízkofrekvenční zkoušky 
odolnosti. Definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených základních zkušebních 
úrovní harmonických a meziharmonických pro elektrické a elektronické zařízení nízkého 
napětí se jmenovitým fázovým proudem do 16 A na kmitočtech rušení do 2 kHz včetně (pro 
sítě 50 Hz) a 2,4 kHz (pro sítě 60 Hz). Tato část se netýká elektrického a elektronického 
zařízení připojeného na střídavé sítě 16 2/3 Hz nebo 400 Hz. Zkoušky pro tyto sítě budou 
pokryty budoucími normami. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné reference pro 
vyhodnocování funkční odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného 
působení harmonických a meziharnonických včetně kmitočtů signálů v rozvodných sítích. 
Zkušební metoda dokumentovaná v této části normy popisuje odpovídající metodu určení 
odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu. ČSN EN 61000-4-13 byla vydána 
v lednu 2003. 

 
ČSN EN 55020 ed. 2 (33 4288) Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená 

zařízení. Charakteristiky odolnosti. Meze a metody měření. Vztahuje se na televizní 
přijímače, rozhlasové přijímače a přidružená zařízení určená pro použití v domácnostech, 
obchodu a lehkém průmyslu. Norma popisuje metody měření a udává meze použitelné pro 
rozhlasové a televizní přijímače a přidružené zařízení s ohledem na jejich charakteristiky 
odolnosti vůči rušivým signálům. Norma je použitelná také pro odolnost venkovních 
domovních družicových přijímacích systémů pro individuální příjem. Poměrně rozsáhlá 
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norma, cca 72 stran. ČSN EN 55020 ed. 2 byla vydána v únoru 2003. S účinností od 
1. 4. 2005 se ruší ČSN EN 55020 z prosince 1996, která do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem 
stejných čísel. 

 
ČSN EN 50134-1 (33 4590) Poplachové systémy. Systémy přivolání pomoci. Část 

1: Systémové požadavky. Specifikuje minimální požadavky na systém přivolání pomoci. Pro 
postižené lidi (např. zrakově nebo sluchově) mohou být aplikovány požadavky, které nejsou 
zahrnuty v této normě. Za pozornost stojí v kapitole 3, definice, obsažená v čl. 3.1 Systém 
přivolání pomoci (social alarm systém): systém poskytující 24 hodinovou přístupnost pro 
aktivaci poplachu, identifikaci, přenos signálu, potvrzení poplachu, obousměrnou hlasovou 
komunikaci, ujištění a pomoc pro použití osobami, který může být rozhodující pro osoby, 
žijící doma v ohrožení. ČSN EN 50134-1 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN IEC 870-6-1 (33 4660) Systémy a zařízení pro dálkové ovládaní. Část 6: 

Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T. 
Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem. Vydána v lednu 2003. 

Třída 34 - Elektrotechnika 

Zahrnuje technické normy pro pohyblivé šňůry a šňůrová vedení, pro elektrické spoje 
a svorky, pro ultrazvuková obyčejná i zvláštní elektrická zařízení, pro elektrická zařízení 
v dolech, těžkých provozech a pro elektrická trakční zařízení, pro (elektrická) zařízení 
s rentgeny a radioaktivními látkami. Dále pro elektrická nadzemní sdělovací vedení, vnitřní 
sdělovací rozvody a pro jejich ochranu, pro rozhlas po vedení, pro železniční zabezpečovací 
zařízení, pro požární signalizaci a dorozumívací zařízení, předpisy pro odrušení. Dále tato 
třída obsahuje normy pro elektrickou bezpečnost ve zvláštních podmínkách, pro práce na 
elektrických zařízeních a vedeních, pro obsluhu točivých strojů a transformátorů, 
elektrotechnické názvoslovné normy, pro řady jmenovitých napětí a kmitočtů, pro značky 
nahrazující nápisy, pro zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí, pro materiály pro 
elektrotechniku, pro izolační soustavy a materiály včetně kapalin, pro vodiče a kabely a jejich 
zkoušení, pro vodiče a kabely v podmínkách požáru. Konečně jsou do této třídy zařazeny pro 
různé druhy vodičů i kabelů (pro vinutí, silové, sdělovací apod.), pro vlnovody, pro izolátory, 
různé druhy stožárů, pro armatury a součásti venkovních vedení a konečně pro armatury 
trakčních a trolejových vedení. Z této třídy českých technických norem jsou v SZÚ 
systematicky sledovány pouze skupiny 34 00.. až 34 59... 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 940 norem (k témuž datu v r. 2002 - 925, 
v r. 2001 - 882 a v r. 2000 jen 786 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili celkem 14 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem. 

 
ČSN EN 50107-1 (34 1370) Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími 

s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřesahujícím 10 kV. Část 1: Všeobecné 
požadavky. Specifikuje požadavky a způsoby provedení zařízení a instalací se svíticími 
trubicemi, pracujícími ze zdroje s výstupným napětím naprázdno vyšším než 1 000 V 
a nepřevyšujícím 10 000 V, včetně elektrických komponentů a zapojení. Tato norma platí pro 
zařízení a instalace používané pro světelné reklamy, dekorativní nebo osvětlovací účely, buď 
pro venkovní, nebo vnitřní použití. Taková zařízení nebo instalace se svíticími trubicemi 
mohou být buď pevné nebo přenosné, napájené ze zdroje nízkého (LV) nebo malého napětí 
(ELV) přes transformátor, střídač nebo měnič. Zvláštní pozornost norma věnuje ochraně před 
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přímým, resp. nepřímým dotykem, živých i neživých částí - blíže viz kapitoly 7 a 8. 
ČSN EN 50107-1 byla vydána v dubnu 2003. S účinností od 1. 1. 2005 se ruší ČSN EN 
50107 z listopadu 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka 
recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem podobných čísel. 

 
ČSN EN 61643-11 (34 1392) Ochrana před přepětím nízkého napětí. Část 11: 

Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí. Požadavky a zkoušky. 
Vztahuje se na zařízení pro přepěťovou ochranu proti nepřímým i přímým účinkům 
atmosférického přepětí blesku nebo jiných transientních přepětí. Tato zařízení jsou 
konstruována pro připojení k střídavým napájecím obvodům 50/60 Hz a k zařízením se 
jmenovitým napětím do efektivní hodnoty 1 000 V. ČSN EN 61643-11 byla vydána v březnu 
2003. 

 
ČSN IEC 61312-3 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulzem 

vyvolaným bleskem. Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD). 
Obsahuje požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD - Surge Protective Devices) 
normalizované v IEC 61643-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 61643-11). Tato SPD jsou 
instalována v souhlase s koncepcí zón ochrany před bleskem určené normou IEC 61312-1 
(v ČR do dubna 2003 nezavedena). Vycházejíce z odpovídajících primárních ohrožení 
bleskem, dává tato technická specifikace instrukce pro určení namáhání jednotlivých SPD. 
Dále specifikace pojednává o základních otázkách koordinace energie SPD mezi sebou 
a mezi SPD a chráněným zařízením. Pro efektivní koordinaci musí být vzaty v úvahu 
specifické charakteristiky jednotlivých SPD a míra ohrožení v daném místě instalace. 
Zkouška koordinace SPD instalovaných v systému je stručně popsána v této specifikaci. 
ČSN IEC 61312-3 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 60077-1 (34 1510) Drážní zařízení. Elektrická zařízení drážních vozidel. 

Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla. Stanoví všeobecné provozní 
podmínky a požadavky na všechna elektrická zařízení instalovaná ve výkonových obvodech, 
pomocných obvodech a řídicích obvodech drážních vozidel. Tato první část normy má 
harmonizovat, pokud je to možné, všechna pravidla a požadavky všeobecného charakteru, 
která je možno použít pro elektrická zařízení drážních vozidel. Důvodem je dosažení 
jednotnosti požadavků a zkoušek v odpovídajícím rozsahu zařízení, aby nebylo nutné 
zkoušení podle různých norem. Tato všeobecná norma se používá spolu s příslušnou normou 
pro zařízení, která je dále označena jako „příslušná norma výrobku“ nebo „norma výrobku“. 
Za pozornost stojí čl. 8.2.5 Emise akustického hluku - Pokud to již není stanoveno 
v příslušné normě výrobku, maximální akustický hluk, vyzařovaný zařízením, musí být 
stanoven projektantem vozidla tak, aby odpovídal hladině požadované uživatelem všech 
drážních vozidel. Je třeba vzít v úvahu umístění zařízení (vně, uvnitř prostoru pro cestující 
atd.). Výrobce součástek musí poskytnout, je-li to požadováno, hladiny hluku vyzařovaného 
zařízením za stanovených podmínek. ČSN EN 60077-1 byla vydána v březnu 2003. 
S účinností od 1. 3. 2005 se ruší ČSN 34 1510 z 22. 12. 1971, která do uvedeného data platí 
souběžně s touto normou, s ČSN EN 60077-2 z března 2003 a ČSN EN 60077-3 z března 
2003. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

 
ČSN EN 60077-2 (34 1510) Drážní zařízení. Elektrická zařízení drážních vozidel. 

Část 2: Elektrotechnické součástky. Všeobecná pravidla. Kromě pravidel uvedených 
v ČSN EN 60077-1 uvádí tato druhá část normy všeobecná pravidla pro všechny 
elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a 
řídicích obvodech atd. drážních vozidel. Tato norma má přizpůsobit všeobecná pravidla 
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uvedená v ČSN EN 60077-1 všem elektrotechnickým součástkám pro drážní vozidla, aby se 
u příslušných součástek dosáhlo jednotnosti požadavků a zkoušek. Elektrotechnické součásti 
jsou zejména spínací a řídicí přístroje, bez ohledu na způsob jejich řízení, zahrnující také relé, 
elektromagnetické spínací součástky, rezistory, pojistky atd. Tato norma stanoví 
a) charakteristiky součástek, b) konstrukční požadavky a požadavky na funkční 
charakteristiku, které musí součástky splňovat, c) zkoušky, které mají potvrdit, zda součástky 
odpovídají těmto charakteristikám za těchto provozních podmínek, a metody, které mají být 
použity pro tyto zkoušky, d) informace, které mají být vyznačeny na přístroji nebo přiloženy 
k přístroji. Za pozornost stojí čl. 8.2.5 Emise akustického hluku - Platí článek 8.2.5 
EN 60077-1. ČSN EN 60077-2 byla vydána v březnu 2003. S účinností od 1. 3. 2005 se ruší 
ČSN 34 1510 z 22. 12. 1971, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou, 
s ČSN EN 60077-1 z března 2003 a ČSN EN 60077-3 z března 2003. Poznámka recenzenta: 
Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

 
ČSN EN 60077-3 (34 1510) Drážní zařízení. Elektrická zařízení drážních vozidel. 

Část 3: Elektrotechnické součástky. Pravidla pro vypínače DC. Kromě všeobecných 
požadavků z IEC 60077-2 jsou v této třetí části normy uvedena pravidla pro vypínače, jejichž 
hlavní kontakty mají být připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo 
k pomocným obvodům. Jmenovité napětí těchto obvodů je maximálně DC 3 000 V podle 
IEC 60850 (v ČR do března 2003 nezavedena). Tato třetí část spolu s druhou částí, stanoví 
zejména a) charakteristiky vypínačů, b) provozní podmínky, jimž musí vypínače odpovídat se 
zřetelem na - činnost a chování v normálním provozu, - činnost a chování v případě zkratu, - 
dielektrické vlastnosti. c) zkoušky pro potvrzení shody součástek s charakteristikami 
v provozních podmínkách a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky, d) informace, 
které mají být vyznačeny na vypínači nebo uvedeny s vypínačem. Za pozornost stojí 
čl. 8.2.5 Emise akustického hluku - Tyto požadavky jsou uvedeny v 8.2.5 v IEC 60077-1. 
ČSN EN 60077-3 byla vydána v březnu 2003. S účinností od 1. 3. 2005 se ruší ČSN 34 1510 
z 22. 12. 1971, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou, s ČSN EN 60077-1 
z března 2003 a ČSN EN 60077-2 z března 2003. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na 
souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

 
ČSN EN 50128 (34 2680) Drážní zařízení. Sdělovací a zabezpečovací systémy 

a systémy zpracování dat. Software pro drážní řídicí a ochranné systémy. Stanoví 
postupy a technické požadavky pro vývoj programovatelných elektronických systémů 
použitých pro řízení a ochranu drážních zařízení. Je zaměřena na použití v kterékoliv oblasti, 
kde jde o bezpečnost. Tyto oblasti mohou být v rozsahu od zcela rozhodujících, jako jsou 
zabezpečovací systémy, po nerozhodující, jako jsou informační systémy managementu. Tyto 
systémy mohou být zaváděny za použití jednoúčelových mikroprocesorů, programovatelných 
řadičů řízených logikou, multiprocesorových distribuovaných systémů, větších systémů 
s ústředním procesorem, nebo pomocí systémů jiných architektur. Rozsáhlá norma, cca 97 
stran. ČSN EN 50128 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN 50128 z února 2002. 

 
ČSN EN 60695-10-3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí. Část 10-3: 

Nadměrné teplo. Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při 
odlévání. Při odlévání částí výrobků vznikají uvnitř těchto částí vnitřní napětí způsobená 
prouděním taveniny ve formě, změnami teploty různých částí taveniny ve formě, 
nestejnoměrným chladnutím atd. U těch částí výrobků, které jsou zhotoveny z polymerů, lze 
očekávat působení vlivů prostředí, které mohou vést k částečnému odstranění těchto napětí. 
Mezi tyto podmínky lze zahrnout dočasné intenzivní působení tepla, např. poblíž topných 
těles, varných nádob, nebo na přímém slunečním světle. Odstranění těchto napětí mohou vést 
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k takovým změnám rozměrů nebo tvaru, že konečný výrobek nemusí nadále splňovat 
požadavky bezpečnostních norem, nebo se dokonce může stát nebezpečným. Tato část 10-3 
normy specifikuje zkoušku zjišťující deformaci vyvolanou odstraněním napětí vzniklého při 
odlévání. Zkouška je určena pro potřeby výrobkových komisí. Zkoušku lze použít 
u elektrotechnických zařízení obsahujících části zhotovené z polymerů. Cílem zkoušky je 
napodobit účinky vyvolané tím, že napětí vzniklé při odlévání je odstraněno vystavením 
výrobku nebo jeho části teplotě vyšší, než je jeho nejvyšší obvyklá provozní teplota. Při 
zkoušce se zjišťuje povaha vzniklých změn. ČSN EN 60695-10-3 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 61788-10 (34 5685) Supravodivost. Část 10: Měření kritické teploty. 

Kritická teplota kompozitních supravodičů Nb-Ti, Nb3Sn a oxidických kompozitních 
supravodičů na bázi Bi stanovená odporovou metodou. Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 61788-12 (34 5685) Supravodivost. Část 12: Měření objemového podílu 

matrice/supravodič. Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech 
Nb3Sn. Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 62024-1 (34 5861) Vysokofrekvenční indukční součástky. Elektrické 

charakteristiky a metody měření. Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti 
v nanohenry. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement 
notice), které zní: Evropská norma EN 62024-1:2002 Vysokofrekvenční indukční součástky - 
Elektrické charakteristiky a metody měření – Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti 
v nanohenry, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 62024-1:2002, byla schválena 
Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 62024-1 bez jakýchkoliv 
modifikací. Evropská norma EN 62024-1:2002 má status české technické normy. Uvedená 
evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, 
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato třístránková norma 
obsahuje pouze Anotaci obsahu: Norma specifikuje elektrické charakteristiky a metody 
měření čipových induktorů pro oblast indukčnosti v nanohenry. Tyto induktory se obvykle 
používají při vysokých frekvencích (nad 100 kHz). Jsou uvedeny metody měření indukčnosti, 
činitele jakosti a impledance, dále rezonanční frekvence a stejnosměrného odporu. Jako 
normativní příloha je uvedena metoda plošné montáže na desky tištěných spojů. Norma 
obsahuje 3 strany anglického textu normy evropské a 29 stran mezinárodní normy IEC 
s anglicko-francouzským textem. ČSN EN 62024-1 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 62025-1 (34 5861) Vysokofrekvenční indukční součástky. Neelektrické 

charakteristiky a metody měření. Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory 
pro elektronická a telekomunikační zařízení. Norma byla převzata (zavedena) oznámením 
o schválení (Endorsement notice), které zní: Evropská norma EN 62025-1:2002 
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření- Část 1: 
Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení, 
která je úplným a nezměněným převzetím IEC 62025-1:2002, byla schválena Českým 
normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 62025-1 bez jakýchkoliv 
modifikací. Evropská norma EN 62025-1:2002 má status české technické normy. Uvedená 
evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, 
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato třístránková norma 
obsahuje pouze Anotaci obsahu: Norma specifikuje neelektrické charakteristiky a metody 
měření neproměnných povrchově montovaných induktorů pro elektronická a telekomunikační 
zařízení. Tyto induktory se obvykle používají při vysokých frekvencích (nad 100 kHz). Je 
uveden systém grafických symbolů a označení různých tvarových provedení induktorů, 
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včetně kódu pro indikaci jmenovité indukčnosti těchto součástek. Tabulkovou formou jsou 
uvedeny rozměry různých tvarových provedení induktorů. Norma stanoví rovněž tolerance 
pro vnější rozměry a výšku induktorů. Norma obsahuje 3 strany anglického textu normy 
evropské a 17 stran mezinárodní normy IEC s anglicko-francouzským textem. ČSN EN 
62025-1 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 60404-14 (34 5884) Magnetické materiály. Část 14: Metody měření 

magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou 
vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením. Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 62044-1 (34 5886) Jádra z magneticky měkkých materiálů. Metody 

měření Část 1: Kmenová specifikace. Vydána v dubnu 2003. Nahradila články 6.2 až 6.4 
a přílohy A až D normy ČSN 34 5886-1 z 29. 8. 1988. 

Třída 35 - Elektrotechnika 

Zahrnuje technické normy pro točivé elektrické stroje obecně, pro stejnosměrné, 
synchronní a asynchronní stroje a motory, pro svorkovnice, komutátory a kartáče apod. 
točivých strojů, pro nejrůznější druhy transformátorů a tlumivek, včetně norem pro jejich 
součásti, a též normy pro výkonové polovodičové měniče, usměrňovače i součástky, pro 
tyristorové pohony, pro elektrické přístroje, pro různé druhy relé a ochran, pro 
elektromagnety i zkoušky elektronických součástek. Dále pro mnoho druhů spínacích 
zařízení, pro zásuvky, vidlice a konektory, pro pojistky, pro elektroměry, pro elektrické 
měřicí přístroje včetně přístrojů jaderné techniky. Posléze pro hromosvody, rezistory, 
termistory a kondenzátory. Dále ještě pro elektronky a polovodičové součástky, pro plošné 
spoje, stojany přenosových zařízení, kabely a součástky pro vláknovou optiku a konečně na 
pomůcky pro obsluhu. Z této třídy českých technických norem jsou v SZÚ systematicky 
sledovány pouze skupiny 00 až 15, 65 až 68, a konečně 88 a 97. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 1442 norem (k témuž datu v r. 2002 - 1366, 
v r. 2001 - 1298 a v r. 2000 jen 1263 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 19 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 60034-12 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 12: Rozběhové 

vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko. Stanoví 
parametry pro čtyři typy rozběhových vlastností jednootáčkových trojfázových asynchronních 
motorů nakrátko pro 50 Hz nebo 60 Hz, odpovídajících IEC 60034-1, které - mají jmenovitá 
napětí do 1 000 V, - jsou určeny pro spouštění přímým připojením k síti nebo s rozběhem 
hvězda-trojúhelník, - jsou dimenzovány na základě druhu zatížení S1, - jsou konstruovány pro 
kterýkoliv stupeň ochrany krytem. ČSN EN 60034-12 byla vydána v březnu 2003. S účinností 
od 1. 5. 2005 se ruší ČSN EN 60034-12+A2 z května 1997, která do uvedeného data platí 
souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou 
norem stejných čísel. 

 
ČSN EN 60076-4 (35 1001) Výkonové transformátory. Část 4: Průvodce 

zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím. Výkonové transformátory 
a tlumivky. Poskytuje směrnice a vysvětlující komentáře k již existujícím postupům při 
zkouškách výkonových transformátorů atmosférickým a spínacím impulzem k doplnění 
požadavků uvedených v IEC 60076-3. (Zavedena v ČR jako ČSN EN 60076-3.) Obecně je 
použitelná pro zkoušky tlumivek a tam, kde je to vyžadováno, jsou uvedeny modifikace 
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zkušebních postupů pro výkonové transformátory. Uvádí se informace týkající se tvarů vln, 
zkušebních obvodů včetně zkušebních zapojení, způsobů uzemnění, metod pro detekci 
poruch, zkušebních postupů, měřicích technik a interpretace výsledků. Tam, kde je to vhodné, 
odpovídají zkušební metody metodám doporučených v IEC 60060-1 (v ČR zavedena jako 
ČSN IEC 60-1) a IEC 60060-2 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60060-2). Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 55 stran. ČSN EN 60076-4 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN 35 1122-6 Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA 

do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV. Část 6: 
Požadavky a zkoušky týkající se přetlakových nádob. Je použitelná pro zkušební postupy 
k ověření mechanické pevnosti nádob zcela zaplněných olejem a hermeticky utěsněných 
distribučních transformátorů. Poměrně stručná norma, cca 5 stran. ČSN 35 1122-6 byla 
vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 60044-8 (35 1358) Přístrojové transformátory. Část 8: Elektronické 

transformátory proudu. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení 
(Endorsement notice), které zní: Oznámení o schválení: Evropská norma EN 60044-8:2002 
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu, která je převzetím 
IEC 60044-8:2002 bez modifikací, byla schválena Českým normalizačním institutem 
k přímému používání jako ČSN EN 60044-8. Evropská norma EN 60044-8:2002 má status 
české technické normy. Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné 
v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský 
Dvůr 5. Tato pětistránková norma obsahuje pouze tuto Anotaci obsahu: Tato osmá část 
normy se týká nově vyrobených elektronických transformátorů proudu, které mají analogový 
nebo digitální napěťový výstup pro použití s elektrickými měřicími přístroji nebo 
elektrickými jisticími zařízeními při jmenovitých kmitočtech od 15 Hz do 100 Hz. Evropská 
norma má 7 stran anglického textu a norma IEC má 124 stran anglického textu. ČSN EN 
60044-8 byla vydána v červnu 2003. 

 

ČSN EN 61010-031 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí 
a laboratorní zařízení. Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí 
a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou. Vztahuje se na sestavy sond 
držených v ruce nebo ovládaných rukou a na jejich příslušenství, které jsou určeny pro 
profesionální používání, v průmyslových procesech a pro vzdělávací účely. Účelem 
požadavků této části normy 031 je zajistit, aby použitý koncepční návrh a konstrukční řešení 
poskytovaly obsluze a okolnímu prostředí přiměřenou ochranu před: a) úrazem elektrickým 
proudem nebo popálením, b) mechanickým nebezpečím, c) nadměrnou teplotou a d) šířením 
požáru ze sestavy sondy. Poměrně rozsáhlá norma, cca 57 stran. ČSN EN 61010-031 byla 
vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 61010-031 z července 1997. 

 
ČSN EN 50249 (35 6520) Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů 

uložených v zemi. Provedení a bezpečnost. Předepisuje provedení a bezpečnostní 
požadavky pro venkovní přenosné elektromagnetické lokalizátory pro určení vodivých 
trubek, kabelů a drátů uložených v zemi (včetně jejich komponentů) pomocí detekce 
elektromagnetického pole způsobeného průchodem střídavého proudu. Elektromagnetický 
lokalizátor není konstruován pro zvláštní kabelové specifikace. Tato norma nezahrnuje 
následující lokalizátory a lokalizační systémy: a) radiolokační systémy, b) pevné bodové 
značkovací systémy, c) vibrační snímače, d) přístroje, které detekují vnitřní spoje, stavební 
podpěrky a potrubí v budovách, e) přístroje a zabudované zařízení určené pro detekci 
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kovových předmětů, f) sondy a příslušenství umístění potrubí a pro navádění vrtných soustav, 
g) nepřenosné lokalizátory, h) identifikátory kabelu, i) lokalizátory poruch kabelu/izolace. 
Tato norma se vztahuje pouze na lokalizátory, jejichž jakékoli přístupné části se mohou 
provozovat při napětí, které není životu nebezpečné tak, jak je definováno 
v ČSN EN 61010-1. ČSN EN 50249 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN IEC 60692 (35 6628) Přístroje jaderné techniky. Hustoměry využívající 

ionizující záření. Definice a zkušební metody. Vztahuje se na definice, zkušební metody 
a postupy pro hustoměry využívající ionizující záření, které jsou určeny pro měření hustoty 
kapalin, plynových výparů, suspenze, nebo fluidizovaných pevných látek. Výstupní signály 
z hustoměru mohou být buď analogové nebo číslicové. Měřicí systém může také obsahovat 
několik signálových vstupů pro různé kompenzace a úpravu signálu před jeho výstupem. Při 
odkazu na shodu s touto normou musí být identifikovány všechny odchylky a uvedeny 
důvody těchto odchylek od této normy. Bezpečnostní aspekty jsou obsaženy v jiných 
normách IEC a ISO (např. IEC 60405, ISO 2919, ISO 7205, ISO 9978 - do března 2003 v ČR 
nezavedeny). Také by se měla věnovat pozornost shodě se všemi použitelnými a místními 
směrnicemi a předpisy. Předmětem této normy je stanovení definic, specifikací a zkušebních 
metod pro hustoměry využívající ionizující záření. ČSN IEC 60692 byla vydána v březnu 
2003. Nahradila ČSN IEC 692 z prosince 1997. 

 
ČSN IEC 61838 (35 6652) Jaderné elektrárny. Kontrolní a řídicí funkce důležité 

pro bezpečnost. Použití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti ke klasifikaci. 
Podává přehled některých metod, s jejichž pomocí mohou být výsledky pravděpodobnostního 
hodnocení rizika používány ke stanovení klasifikačních kritérií „založených na riziku“ tak, že 
umožňují zařazení FSE (funkce a přidružené systémy a zařízení, která je provádějí) do čtyř 
kategorií uvedených v IEC 61226. Použití postupů založených na riziku, ve spojení 
s přístupem ke klasifikaci založeným na důsledcích uvedených v IEC 61226, je obvykle 
stanoveno podle užitečnosti a/nebo nařízení v členských zemích. Při absenci mezinárodně 
dohodnutého přístupu by tento stav měl pokračovat, ale tato technická zpráva se snaží 
podporovat diskusi na toto téma a přispívat ke sbližování stanovisek tak, aby mohla být 
dohodnuta mezinárodní norma IEC. Jsou diskutovány bezpečnostní zásady a užitečnost 
přístupu založeného na riziku ke klasifikaci a jsou uvedeny čtyři různé přístupy. Tato zpráva 
také pojednává o omezeních spojených s použitím postupů pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti (probabilistic safety assessment (PSA)). V Příloze A je uveden návod na 
modelování kontrolních a řídicích funkcí pro pravděpodobnostní hodnocení rizika. 
ČSN IEC 61838 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN IEC 61504 (35 6653) Jaderné elektrárny. Systémy kontroly a řízení důležité 

pro bezpečnost. Celoplošné monitorování záření v elektrárně. Poskytuje informace 
o projektových zásadách a provozních kritériích pro počítačové systémy monitorující záření 
(RMS, radiation monitoring systems). Tyto systémy slučují procesy monitorování všech 
procesů v jaderné elektrárně, toků výpustí a pole záření. Dále norma poskytuje kritéria 
propojení monitorů různých bezpečnostních tříd. Norma sjednocuje zpracování, ukládání 
a optimalizaci dat a vztah mezi tokem dat a zobrazením. Definuje komunikační kritéria pro 
spojení zařízení monitorujících záření rozmístěných v elektrárně do konfigurace s otevřenou 
architekturou. Norma neplatí pro návrh a zkoušení detekčních a měřicích zařízení a dílčích 
zařízení kromě těch, která jsou nutná pro definici rozhraní s celoplošným systémem 
monitorování záření v elektrárně. Určité funkce RMS nebo celý centralizovaný systém 
monitorující záření mohou být kompletně provedeny technikou analogového/reléového 
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přímého spojení. Na takovéto funkce nebo systémy tato norma neplatí. ČSN IEC 61504 byla 
vydána v březnu 2003. 

 
ČSN IEC 61513 (35 6654) Jaderné elektrárny. Systémy kontroly a řízení důležité 

pro bezpečnost. Všeobecné požadavky na systémy. Norma zdůrazňuje potřebu úplných 
a přesných požadavků odvozených z cílů bezpečnosti elektrárny, které jsou nutné k vytvoření 
komplexních požadavků pro celkovou architekturu systémů I&C a odtud pro jednotlivé 
systémy I&C důležité pro bezpečnost. Poznámka recenzenta: Zkratka I&C = Kontrola 
a řízení - Instrumentation and control) Tato norma zavádí pojem životní cyklus bezpečnosti 
pro celkovou architekturu systému I&C a životní cyklus bezpečnosti pro jednotlivé systémy. 
Životní cykly popsané a užívané v této normě nejsou jediné možné; mohou být používány 
i jiné životní cykly za předpokladu, že jsou splněny cíle uvedené v této normě. Rozsáhlá 
norma, cca 83 stran. ČSN IEC 61513 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN IEC 61562 (35 6655) Přístroje pro ochranu před zářením. Přenosné 

přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách. 
Platí pro přenosné přístroje používané k měření měrné aktivity radionuklidů 
v jídle/potravinách a určené k činnosti v terénních podmínkách. Neplatí pro laboratoře 
s nízkým pozadím vyžadující vysoce školenou obsluhu. Tyto přístroje, určené k měření 
kontaminace radionuklidy emitujícími záření beta v potravinách v terénních podmínkách, by 
neměly vyžadovat speciální přípravu vzorků, kromě mechanického zpracování (krájení, mletí, 
atd.). Tyto přístroje je možné použít k měření emise záření beta při povrchové kontaminaci, 
a také k jiným radiometrickým měřením, ale tyto aplikace nepatří do rozsahu platnosti této 
normy. Stejné přístroje určené k měření potravin mohou být také používány k měření vzorků 
přírodního prostředí, jako je půda, odpadní vody, rostliny, zvířata atd. Tyto přístroje mohou 
být používány ke stanovení měrné aktivity beta pro širokou třídu vzorků podle této normy. 
Účelem této normy je specifikace hlavních provozních charakteristik přístrojů určených 
k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách, metod jejich 
zkoušení a požadavků na dokumentaci. ČSN IEC 61562 byla vydána v březnu 2003. 

 
 
ČSN IEC 61563 (35 6656) Přístroje pro ochranu před zářením. Přístroje 

k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách. Platí pro 
přenosné přístroje používané k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama 
v jídle/potravinách a určené k činnosti v terénních podmínkách, především v podmínkách 
pohavarijní situace. Neplatí pro laboratoře s nízkým pozadím vyžadující vysoce školenou 
obsluhu. Tyto přístroje určené k měření kontaminace radionuklidy emitujícími záření gama 
v potravinách v terénních podmínkách by neměly vyžadovat speciální přípravu vzorků, kromě 
mechanického zpracování (krájení, mletí, atd.). Tyto přístroje je možné použít k měření emise 
záření gama při povrchové kontaminaci, a také k jiným radiometrickým měřením, ale tyto 
aplikace nepatří do rozsahu platnosti této normy. Stejné přístroje určené k měření potravin 
mohou být také používány k měření vzorků přírodního prostředí, jako je půda, odpadní vody, 
rostliny, zvířata atd. Tyto přístroje mohou být používány ke stanovení měrné aktivity gama 
pro širokou třídu vzorků podle této normy. Účelem této normy je specifikace hlavních 
provozních charakteristik přístrojů, určených k měření měrné aktivity radionuklidů 
emitujících záření gama v potravinách, metod jejich zkoušení a požadavků na dokumentaci. 
ČSN IEC 61563 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN IEC 61584 (35 6657) Přístroje pro ochranu před zářením. Instalovaná, 

přenosná nebo transportní zařízení. Měření směru záření a kermového příkonu ve 
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vzduchu. Platí pro instalované, přenosné nebo transportní sestavy určené k měření: - směru 
zdroje záření X nebo gama pomocí azimutálního a elevačního úhlu, - kermového příkonu ve 
vzduchu záření X a gama v místě přístroje, - zeslabovacího součinitele v dané látce 
a příslušné efektivní energie svazku záření X nebo gama v místě přístroje. Energetický rozsah 
záření X nebo gama je nejméně od 50 keV do 1,5 MeV. Dále norma platí pro měřicí sestavy 
určené pro speciální použití: např. měření vysokého kermového příkonu a směru od mraku po 
jaderné havárii, nebo když je sestava vestavěna ve vozidle, k navádění směrem ke zdrojům 
záření X a gama a k přiblížení k místu zásahu. Norma specifikuje obecné charakteristiky, 
obecné zkušební postupy, elektrické, bezpečnostní a klimatické charakteristiky a osvědčení 
pro sestavy definované v tomto článku. ČSN IEC 61584 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN IEC 333 (35 6658) Přístroje jaderné techniky. Polovodičové detektory 

nabitých částic. Zkušební postupy. Norma byla převzata (zavedena) oznámením 
o schválení (Endorsement notice), které zní: Mezinárodní norma IEC 333:1993 Přístroje 
jaderné techniky - Polovodičové detektory nabitých částic - Zkušební postupy byla schválena 
Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN IEC 333 bez jakýchkoliv 
modifikací. Mezinárodní norma IEC 333:1993 má status české technické normy. Uvedená 
mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních 
služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato dvoustránková norma obsahuje pouze Anotaci 
obsahu: Tato norma patří do souboru norem pro přístroje jaderné techniky, skupina - 
Polovodičové detektory. Zabývá se měřicími postupy, které jsou snadno dostupné pro 
všechny výrobce a uživatele polovodičových detektorů nabitých částic s velkou rozlišovací 
schopností. Účelem normy je sjednocení standardních zkušebních metod pro tyto 
polovodičové detektory. Norma IEC má 38 stran anglického a francouzského textu. ČSN IEC 
333 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN IEC 462 (35 6659) Standardní zkušební postupy fotonásobičů pro scintilační 

detektory. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), 
které zní: Mezinárodní norma IEC 462:1974 Standardní zkušební postupy fotonásobičů pro 
scintilační detektory byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání 
jako ČSN IEC 462 bez jakýchkoliv modifikací. Mezinárodní norma IEC 462:1974 má status 
české technické normy. Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním 
institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato dvoustránková 
norma obsahuje pouze Anotaci obsahu: Tato norma patří do souboru norem pro scintilační 
a Čerenkovovy detektory a doplňuje zkušební metody popsané v IEC 306. Fotonásobiče jsou 
významnou součástí scintilačních a Čerenkovových detektorů používaných pro detekci 
a analýzu ionizujícího záření. Účelem normy je stanovit zkušební metody pro fotonásobiče 
pro scintilační a Čerenkovovy detektory, které by byly jednotné pro všechny výrobce 
a uživatele. Norma IEC má 19 stran anglického a francouzského textu. ČSN IEC 462 byla 
vydána v únoru 2003. 

 
ČSN P ENV 50354 (35 9728) Metody zkoušení elektrickým obloukem materiálu 

a dílů oblečení používaného osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku. 
Účelem této předběžné normy je zajistit, aby následky pro osoby, které jsou vystaveny 
elektrickým obloukům, nebyly tímto oblečením zhoršeny. Tato předběžná norma nezahrnuje 
ochranu před proudem procházejícím lidským tělem ani tepelnou ochranu od tepelné energie 
vzniklé působením elektrického oblouku. Oblečení musí být vyrobeno z materiálu, který 
splňuje zkoušku metody 1. Zkušební metody jsou rozděleny do dvou částí: - Metoda 1: 
Zkoušení materiálu, - Metoda 2: Zkoušení oblečení. ČSN ENV 50354 byla vydána v dubnu 
2003. 
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ČSN EN 61477 (35 9733) Práce pod napětím. Minimální požadavky pro využití 

nářadí, předmětů a zařízení. Udává minimální požadavky týkající se specifikace, výroby, 
výběru, použití a údržby nářadí, předmětů a zařízení pro práce pod napětím. Stanovuje druh 
informace, která je užitečná pro osoby znalé, aby se používání nářadí předmětů a zařízení 
stalo bezpečnějším. Tento druh informace zahrnuje: a) charakteristiky nářadí, předmětu 
a zařízení, b) podmínky jejich použití, c) podmínky jejich údržby, d) podmínky jejich 
skladování a přepravy. Taková informace může být uvedena v normách, návodech výrobců 
pro používání a ve vnitřních předpisech vydaných organizacemi pro vlastní potřebu. Taková 
informace by měla zahrnovat pracovní postupy, které jsou vyjmuty z rozsahu platnosti této 
normy. (V této normě je slovo nářadí používáno pro „nástroje, předměty a zařízení pro práce 
pod napětím“, pokud není uvedeno jinak.) ČSN EN 61477 byla vydána v červnu 2002. 

 
ČSN ENV 61111 (35 9738) Izolační koberec pro elektrotechniku. Platí pro izolační 

koberce z elastomeru, užívané pro krytí podlahy za účelem elektrické ochrany osob 
pracujících na AC a DC instalacích. Izolační koberce mají vyšší mechanické charakteristiky 
ve srovnání s izolačními přikrývkami podle IEC 61112 (viz dále). Kromě toho odolnost proti 
propíchnutí je stejná, jako u přikrývek kategorie M. ČSN ENV 61111 byla vydána v únoru 
2003. Nahradila ČSN 83 2635 z 12. 10. 1971. 

 
ČSN P ENV 61112 (35 9739) Izolační přikrývky pro elektrotechniku. Platí pro 

izolační přikrývky sloužící pro ochranu osob před nahodilým dotykem s vodiči, přístroji nebo 
obvody pod napětím nebo uzemněnými a pro zabránění vzniku krátkého spojení v AC a DC 
instalacích. ČSN ENV 61112 byla vydána v březnu 2003. 

Třída 36 - Elektrotechnika 

Zahrnuje technické normy pro osvětlování všeobecně, pro žárovky, výbojky i zářivky 
apod., pro vnitřní a venkovní osvětlení, terminologické normy, normy pro různé druhy 
elektrických svítidel, pro bezpečnost elektrických fotoblesků. Dále normy pro bezpečnost 
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, pro elektrické točivé stroje a 
přístroje kolejových vozidel. Dále normy pro primární články a baterie, akumulátory, 
fotovoltaické součástky apod. Posléze i technické normy pro rentgeny, světelná signalizační 
zařízení telegrafní a telefonní přístroje, vysílače, přijímače a antény, radioreléová i družicová 
zařízení a systémy, plynové lasery a jejich modulátory, navigační a bezpečnostní systémy, 
aplikovanou elektroniku, elektroakustická zařízení. Dále normy pro záznam a reprodukci 
zvuku i obrazu, pro elektroakustická měření. Konečně normy pro informační techniku pro 
lokální počítačové sítě a pro optické disky, identifikační karty a ochranu dat, pro zobrazování 
a výměnu dokumentů a propojení zařízení informační techniky. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 1842 norem (k témuž datu v r. 2002 - 1806, 
v r. 2001 - 1707 a v r. 2000 jen 1556 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 58 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení. Základní termíny a kritéria pro 

stanovení požadavků na osvětlení. V úvodu normy se uvádí, že požadavky na osvětlení 
prostoru jsou stanoveny tak, aby poskytly: - odpovídající osvětlení pro bezpečnost a pohyb, -
 podmínky pro usnadnění zrakového výkonu a vnímání barev, - přijatelnou zrakovou pohodu 
pro uživatele prostoru. Norma definuje základní termíny používané ve všech osvětlovacích 
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aplikacích. Speciálními termíny s omezeným použitím jsou uvedeny v jednotlivých normách. 
Tato norma rovněž stanoví zásady pro specifikaci požadavků na osvětlení s uvedením dílčích 
hledisek, jež mají být uvažována při stanovení těchto požadavků. Česky a anglicky je 
uvedeno názvosloví. Česky je definováno asi 109 hesel. ČSN EN 12665 byla vydána v dubnu 
2003. 

 
ČSN EN 60335-2 (třídicí znak 36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro 

domácnost a podobné účely. Část 2: Jednotlivé díly (části) této části 2 vychází ve značném 
časovém rozpětí, a to zcela nepravidelně. Recenze proto zveřejňujeme postupně tak, jak 
vycházejí. Části 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 65, 66, 70 a 71 
jsme recenzovali v Příloze k AHEM č. 8/1998, str. 63 - 69. Části 4, 5, 10, 14, 23, 45, 52, 61, 
73 a 74 byly recenzovány v AHEM č. 1/1999, str. 82 - 84. Dále části 7, 16, 27, 29, 30, 31, 35, 
43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 78, 80, 88 a 98 byly obsaženy 
v AHEM č. 7/1999, str. 67 - 72. Dále části 40, 67, 68, 69, 72, 79, 81, 85 a 87 byly obsaženy 
v AHEM, č. 4/2000 str. 75 - 77. Části 6, 17, 21, 25, 84 a 90 byly obsaženy v AHEM č.7/2000, 
str. 39 - 40. Části 24, 64 a 76 byly recenzovány v AHEM č.4/2001 str. 48 - 49. Posléze vesměs 
druhé edice částí 34, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 77, 82 a 97 byly recenzovány v AHEM 
č. 8/2001, str. 45 - 50. Také v AHEM č. 4/2002 byly recenzovány jak první, tak druhé i třetí  
edice částí 7, 11, 24 a 86, a to na str. 67 - 69. V r. 2002 bylo vydáno podstatně méně částí; 
v AHEM č. 7/2002 nebyla uveřejněna recenze žádné části. Konečně v AHEM č. 4/2003 byla 
na str. 53 uveřejněna jen část 95.  

 

Dále pokládáme za potřebné zopakovat jejich některé společné charakteristické rysy 
této sady norem: Každá obsahuje v úvodu zhruba toto upozornění: Tato část 2 se musí 
používat spolu s ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost 
a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, která byla zpracována na základě vydání této 
normy z roku, který odpovídá „Části 2“. Může to být i rok 1994 (u nejstarších), až 2002 
(u nejmladších). Musí se brát v úvahu změny a revize Části 1 s tím, že data, kdy takové změny 
budou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo  revizi Části 1. Tento samostatný díl 
části 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby se stala evropskou 
normou. Kde určitý článek Části 1 není v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud jej 
lze použít. Tam, kde tato norma uvádí „doplněk“, „změna“ nebo „nahrazuje se“, musí být 
příslušný text Části 1 podle toho upraven. Články, které jsou doplněny k Části 1, jsou 
očíslovány počínaje 101. Kromě toho - a to je velmi důležité - každá 2. nebo 3. edice 
konkrétního dílu této druhé části obsahuje národní předmluvu zhruba tohoto znění: Souběžně 
s touto normou se může používat ČSN EN 60335-2 (a uvede se příslušný díl) Bezpečnost 
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2:(a uvede se název 
příslušného dílu, popř. i starší třídicí znak, jímž je 36 1055 anebo novější, jímž je třídicí znak 
36 1040) z (a je uvedeno datum vydání této „starší“ normy). Znamená to tedy, že po určitou 
dobu (až pět a i více let) souběžně platí jedno nebo více „starších“ vydání normy stejného 
čísla, spolu s vydáním „novějším“ nebo „nejnovějším“. Nemusí ale mít stejný třídicí znak! 
(S ohledem na určitou nepřehlednost třídění opakujeme: „nejstarší“ normy mají třídicí znak 
36 1055 a v krátké době pozbudou platnosti; „novější“ normy, vydávané zhruba do r. 2002 
mají třídicí znak 36 1040; v současné době (zhruba od r. 2003) se používá třídicí znak 
36 1045! Kromě toho téměř pravidelně i v názvu (hlavičce) normy údaj „ed. 2.“ či „ed. 3“. 
Nejstarší normy - většinou s třídicím znakem 36 1055 - zpravidla nemají označení „ed. 1! 
Podle toho lze také (v některých případech) „na první pohled“ poznat zda jde o „nejstarší“ 
nebo „novější“ či „nejnovější“ vydání normy téhož čísla. To vede - mimo jiné - k tomu, že 
v mnoha případech platí paralelně dvě až tři normy stejného čísla. Poznámka recenzenta: 
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Naléhavě upozorňujeme na souběžnou platnost dvou i tří norem stejného čísla prakticky 
všech nově recenzovaných částí!  

 

V mnoha „dílech“ bývá ještě další upozornění zhruba tohoto znění: Norma platí i pro 
spotřebiče, které nejsou určeny pro normální používání v domácnosti, ale které se přesto 
mohou stát zdrojem nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro laiky 
v obchodech, lehkém průmyslu a v zemědělství. Tato norma se týká běžných nebezpečí, pokud 
je to rozumně použitelné, se kterými se setkávají osoby v domácnosti a jejím okolí. Tato 
norma obecně nebere v úvahu používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými 
osobami bez dozoru; hru malých dětí se spotřebiči. Konečně znovu zdůrazňujeme, že každý 
z „dílů“ této druhé části uvádí pouze odchylky od normy kmenové. Hygienických otázek se 
týká kapitola 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí, kde se obvykle uvádí: „Tato kapitola 
z Části 1 platí.“ Pokud bude normalizováno něco jiného, upozorníme na to u jednotlivých 
„částí“. V první polovině r. 2003 byly k dispozici tyto (dále uvedené) části - i tak je celý 
soubor stále ještě nekompletní: 

 
ČSN EN 60335-2-75 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost 

a podobné účely. Část 2-75: Zvláštní požadavky na komerční výdejní spotřebiče 
a prodejní stroje (vyhřívané elektřinou nebo plynem). Vztahuje se na bezpečnost 
komerčních výdejních spotřebičů a prodejních strojů pro přípravu nebo dodávání potravin, 
nápojů a spotřebních předmětů, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250V u jednofázových 
spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Platí pro komerční elektrické kávovary typu 
espreso, které mohou být ohřívány plynem (viz přílohu ZAA, kde jsou uvedeny podrobnější 
požadavky na tyto typy kávovarů). Tato norma se také vztahuje na hygienická hlediska 
spotřebičů. ČSN EN 60335-2-75 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 60335-1 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné 

účely. Bezpečnost. Část 1: Všeobecné požadavky. Vztahuje se na bezpečnost elektrických 
spotřebičů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V 
u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Za pozornost stojí kapitola 32 -
 Záření, toxicita a podobná nebezpečí, kde se uvádí, že spotřebiče nesmějí vydávat škodlivé 
záření, nebo představovat toxické či podobné nebezpečí. Velmi rozsáhlá norma, cca 118 
stran. ČSN EN 60335-1 ed.2 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 60335-2-83 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné 

účely. Bezpečnost. Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení 
okapových žlabů. Vztahuje se na bezpečnost elektrického topného zařízení pro odledňování 
vpustí okapových systémů plochých střech, balkónů a podobných konstrukcí, jehož jmenovité 
napětí není větší než 250 V. Poměrně útlá norma, cca 12 stran ČSN EN 60335-2-83 byla 
vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 60676 (36 1120) Průmyslová elektrotepelná zařízení. Zkušební metody 

pro pece s přímým obloukem. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení 
(Endorsement notice), které zní: Evropská norma EN 60676:2002 Průmyslová elektrotepelná 
zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem, která je úplným a nezměněným 
převzetím IEC 60676:2002 včetně opravy IEC 60676:2002/Cor. 1:2002-07 byla schválena 
Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60676 bez jakýchkoliv 
modifikací. Evropská norma EN 60676:2002 má status české technické normy. Uvedené, 
evropská a původní mezinárodní norma, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, 
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato čtyřstránková norma 
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obsahuje pouze Anotaci obsahu: Tato norma platí pro průmyslové třífázové pece s přímým 
obloukem, jejichž jmenovitá kapacita je 500 kg nebo větší. Pece jsou vhodné, jak pro pevné, 
tak pro tekuté vsádky při vnitřním atmosférickém tlaku nebo tlaku jemu blízkém. Tuto normu, 
je-li to účelné, lze též použít i pro jiné pece než třífázové, a to pece s jednou nebo více 
elektrodami. Tyto pece se používají pro tavení kovových materiálů (ocel, litina) i neželezných 
kovů (měď) a také mohou být použity jako vyrovnávací pece pro předehřátí tekuté vsádky 
a pro udržování teploty vsádky před odpichem. Předmětem této normy je normalizace 
zkušebních podmínek obloukových pecí a metod určení jejich hlavních parametrů 
a technických ukazatelů. Norma stanovuje používané definice, druhy zkoušek a všeobecné 
podmínky pro jejich provádění a základní doporučení pro provádění technických zkoušek. 
Neobsahuje všechny možné zkušební metody, které lze provádět pro technické a ekonomické 
zhodnocení obloukových pecí. Norma neřeší problematiku ochrany zdraví. (Poznámka 
recenzenta: toto konstatování je v textu normy přímo vytištěno.) Oprava IEC 60676:2002/Cor. 
1:2002-07 opravuje chyby ve vzorcích na straně 24, 26 a 27 a ve francouzském textu normy. 
ČSN EN 60676 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 61922 (36 1122) Indukční vytápěcí instalace. Zkušební metody pro 

stanovení výkonu generátoru. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení 
(Endorsement notice), které zní: Evropská norma EN 61922:2002 Indukční vytápěcí instalace 
- Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru, která je úplným a nezměněným 
převzetím IEC 61922:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému 
používání jako ČSN EN 61922 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61922:2002 
má status české technické normy. Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou 
dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, 
Biskupský Dvůr 5. Tato třístránková norma obsahuje pouze Anotaci obsahu: Tato norma se 
vztahuje na průmyslové radiofrekvenční a vysokofrekvenční vytápěcí instalace používané pro 
tepelné aplikace, např. kalení povrchu, svařování, pájení, tavení, kování atd. Tato norma platí 
pro vysokofrekvenční indukční vytápěcí zařízení pracující v rozsahu 300 MHz při úrovních 
výkonu nejméně 500 W a zahrnuje vysokofrekvenční generátory a induktory spolu 
s potřebnými zařízeními pro manipulaci s dávkami. např. kalicí stroje. Hlavním cílem této 
normy je zavedení zkušebních metod stanovení výkonu průmyslových vysokofrekvenčních 
indukčních zdrojů vytápěcího výkonu. Zatížení uvedené v této normě mohou být použity při 
posuzování splnění požadavků týkajících se elektromagnetické kompatibility. Tato norma se 
týká celkového výkonu generátoru za trvalých jmenovitých podmínek stanovených výrobcem. 
Metody měření výkonu generátorů pracujících v pulzním režimu s krátkými pracovními 
cykly, jako je např. adiabatický kalorimetr, zde nejsou uvažovány. Rovněž tak elektronické 
systémy měření výkonu, které jsou komerčně dostupné, ale u kterých není možno zaručit 
jejich přesnost, nejsou v této normě podrobně rozvedeny. Evropská norma má 3 strany 
anglického textu, norma IEC má 33 stran anglického a francouzského textu. ČSN EN 61922 
byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 50144-2-3 (36 1570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2-3: 

Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky. Tato evropská norma 
byla připravena na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí 
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků na 
ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou obsaženy v evropské směrnici pro strojní zařízení. 
Splnění požadavků uvedených v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 je jedním ze 
způsobů, jak splnit podstatné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, obsažené v uvedené 
směrnici. Tím se potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové 
strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Platí pro brusky s nejvyššími 
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jmenovitými otáčkami odpovídajícími obvodové rychlosti 80 m/s, leštičky a talířové rovinné 
brusky. Norma neobsahuje požadavky na omezení nebezpečí spočívajícího v hluku 
a vibracích. ČSN EN 50144-2-3 byla vydána v březnu 2003. S účinností od 1. 3. 2005 se ruší 
ČSN 36 1559-2-3 z února 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

 
ČSN EN 50144-2-13 (36 1570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2-

13: Zvláštní požadavky na řetězoví pily. Tato evropská norma byla připravena na základě 
mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného 
obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které 
jsou obsaženy v evropské směrnici pro strojní zařízení. Splnění požadavků uvedených 
v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 je jedním ze způsobů, jak splnit podstatné 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, obsažené v uvedené směrnici. Tím se potvrzuje, 
že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Platí pro řetězové pily, avšak neplatí pro řetězové pily 
obsluhované dvěma osobami, a pro odvětvovací a vyvětvovací pily. Norma neobsahuje 
takové požadavky na konstrukci nářadí, jejichž účelem je omezení nebezpečí spočívajícího 
v hluku a vibracích. ČSN EN 50144-2-13 byla vydána v dubnu 2003. S účinností od 
1. 1. 2004 se ruší ČSN 36 1559-2-13 z února 2000, která do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem 
různých čísel. 

 
ČSN EN 61029-2-5 (36 1580) Bezpečnost přenosného elektromechanického 

nářadí. Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily. Tato evropská norma byla připravena 
na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením 
volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků na ochranu zdraví a 
bezpečnost, které jsou obsaženy v evropské směrnici pro strojní zařízení. Splnění požadavků 
uvedených v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 je jedním ze způsobů, jak splnit 
stanovené podstatné požadavky v uvedené směrnici. Tím se potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Tato norma se zabývá také požadavky stanovenými v ČSN EN 1050. 
Z problematiky hluku a vibrací tato norma obsahuje požadavky na jejich měření, ustanovení 
o informacích poskytovaných na základě těchto měření a pokyny pro uvádění informací 
o potřebných osobních ochranných pomůckách. Zvláštní požadavky na omezení nebezpečí 
spočívajícího v hluku a vibracích prostřednictvím konstrukce nářadí nejsou součástí této 
normy, neboť norma odráží současný stav techniky. Tato část 2-5 musí být používána 
společně s ČSN EN 61029-1, protože pouze doplňuje nebo pozměňuje odpovídající kapitoly 
ČSN EN 61029-1. Tato část 2-5 evropské normy platí pro přenosné pásové pily s pilovým 
pásem o délce nepřesahující 2 700 mm a vodícími kladkami pásu o průměru nepřesahujícím 
350 mm. Pro jiné než přenosné pásové pily platí ČSN EN 1870-3. Za pozornost stojí kapitola 
30 - Vyzařování, kde se uvádí: „Je-li stroj opatřen laserem, který vyznačuje část řezu, tento 
laser musí být kategorie IIIA nebo nižší podle ČSN EN 60825-1“. ČSN EN 61029-2-5 byla 
vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 50260 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Tato evropská norma je rozdělena do dvou 
částí: Část 1: Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektrického 
nářadí napájeného z baterií a Část 2: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo 
pozměňující požadavky stanovené v Části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti 
těchto specifických druhů nářadí. Tato evropská norma - a to jak v části 1, tak ve všech dílech 
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části 2 - podporuje splnění podstatných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou 
obsaženy ve Směrnici EU pro strojní zařízení. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. 
Z problematiky hluku a vibrací obsahují jednotlivé díly Části 2 požadavky na jejich měření, 
ustanovení o informacích poskytovaných na základě těchto měření a pokyny pro uvádění 
informací o potřebných osobních ochranných pracovních prostředcích. Zvláštní požadavky na 
omezení nebezpečí spočívajícího v hluku a vibracích prostřednictvím konstrukce nářadí 
nejsou součástí jednotlivých dílů této Části 2, neboť norma odráží současný stav techniky. 
Stejně, jako v případě každé jiné normy, bude sledován technický pokrok, aby mohly být 
zohledněny jakékoliv nové poznatky. Části 1 i 2 platí pro ruční nářadí napájené 
z akumulátorových baterií, poháněné motorem nebo magneticky, určené pro používání 
v místnostech, nebo mimo místnosti a konstruované pro obsluhování jednou osobou, a pro 
bateriové soupravy určené pro takové nářadí, včetně takových, které jsou určeny k nabíjení 
pomocí nabíječů s neodděleným výstupem, jejichž výstupní napětí nepřesahuje 250 V. Obě 
části normy neplatí pro nářadí používané k výrobě a přípravě potravin a nářadí používané 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. V poslední době byly k první části vydána Část 1 
a následující díly Části 2.  

 
ČSN EN 50260-1 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 1: Všeobecné požadavky. 
ČSN EN 50260-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-1 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky. 
Platí pro vrtačky i příklepové vrtačky. Neplatí pro stojany, určené k používání s vrtačkami. 
ČSN EN 50260-2-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-2 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky 
a rázové šroubováky. Platí pro šroubováky a rázové šroubováky. ČSN EN 50260-2-2 byla 
vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-4 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné 
brusky. Platí pro rovinné brusky s přímočarým vratným pohybem, pásové brusky, orbitální 
brusky a rovinné brusky s nepravidelným orbitálním pohybem. Neplatí pro talířové rovinné 
brusky. ČSN EN 50260-2-4 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-5 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové 
pily a kotoučové nůžky. Platí pro všechny typy kotoučových pil, určených k řezání dřeva 
a podobných materiálů a pro kotoučové nůžky. Neobsahuje požadavky na kotoučové pily 
a kotoučové nůžky upevněné na stojanu a používané jako pevné nářadí. ČSN EN 50260-2-5 
byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-6 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného 

z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. 
Platí pro kladiva včetně vrtacích kladiv. ČSN EN 50260-2-6 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-10 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí 

napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-10: Zvláštní požadavky 
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na pily s přímočarým vratným pohybem. Platí pro všechny typy pil s přímočarým vratným 
pohybem pilového listu. ČSN EN 50260-2-10 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50260-2-14 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí 

napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav. Část 2-14: Zvláštní požadavky 
na horní frézky a orovnávací frézky. Platí pro všechny typy horních frézek a orovnávacích 
frézek na laminované materiály. ČSN EN 50260-2-14 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 50317 (36 2313) Drážní zařízení. Systémy odběru proudu. Požadavky na 

měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým 
vedením a ověřování těchto měření. Vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 50318 (36 2314) Drážní zařízení. Systémy odběru proudu. Ověřování 

simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým 
vedením. Vydána v květnu 2002. 

 
ČSN EN 50272-3 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie 

a akumulátorové instalace. Část 3: Trakční baterie. Platí pro akumulátorové baterie 
a bateriové instalace používané pro elektrická vozidla např. v elektrických průmyslových 
nákladních vozidlech (včetně zdvihacích vozíků, tahacích vozíků, čisticích strojů, 
automaticky naváděných vozidel), v lokomotivách napájených z baterií, v elektrických 
silničních vozidlech (např. vozidla pro přepravu pasažérů a zboží, golfové vozíky, jízdní kola 
a invalidní vozíky). Jmenovité napětí je omezeno u střídavého napětí do 1 000 V, 
u stejnosměrného napětí do 1 500 V. Norma popisuje principiální opatření na ochranu před 
úrazem způsobeným obecně elektrickým proudem, emisí plynu a elektrolytem. Stanovuje 
požadavky, vyplývající z bezpečnostních hledisek, které jsou spojeny s instalací, používáním, 
kontrolou, údržbou a likvidací baterií. Tato norma platí pro olověné, nikl-kadmiové a jiné 
alkalické baterie. Zvláštní pozornost věnuje norma prevenci výbuchu. Lze vyjmenovat jen 
články kapitoly 6 - Opatření proti nebezpečí exploze pomocí větrání, které jsou: Vznik plynu, 
Požadavky na větrání, Přirozené větrání, Nucené větrání, Blízké okolí baterie a Větrání 
prostorů pro umístění baterií v zařízeních. ČSN EN 50272-3 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 61331-1 (36 4731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým 

rentgenovým zářením. Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů. Specifikuje 
metody pro stanovení a vyjádření vlastností zeslabení těchto materiálů. Pro vlastnosti 
zeslabení platí termíny: - poměr zeslabení, - vzrůstový faktor, - ekvivalent zeslabení nebo 
ekvivalent olova, a pokud je to vhodné, spolu s vyjádřením nehomogenity. V této první části 
normy jsou dále zahrnuty způsoby vyjadřování hodnot vlastností zeslabení. V samostatných 
normách budou popsány - metody pro periodické kontroly ochranných prostředků, zvláště 
ochranných oděvů, - metody stanovení zeslabení pomocí vrstev ve svazku záření, a - metody 
stanovení zeslabení pro účely ochrany před ionizujícím zářením, kterou poskytují stěny a 
další části instalace. ČSN EN 61331-1 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN IEC 1331-1 
ze srpna 1997. 

 
ČSN EN 61331-2 (36 4731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým 

rentgenovým zářením. Část 2: Ochranná skla. Platí pro ochranná skla používaná 
v radiologickém zařízení nebo v radiologických instalacích, kde dochází k optickému 
prostupu viditelných obrazů skrze ochranné stínění. Zabývá se požadavky na - geometrickou 
přesnost, - optickou jakost materiálu, - spektrální činitel prostupu, - vlastnosti zeslabení 
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záření, - značení, - prohlášení o shodě s touto normou pro ochranná skla. Kromě toho jsou pro 
ochranná skla typu SC uvedeny určité jmenovité velikosti, rozměry a dovolené odchylky. 
ČSN EN 61331-2 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN IEC 1331-2 ze srpna 1997. 

 
ČSN EN 60601-1-2 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1-2: 

Všeobecné požadavky na bezpečnost. Skupinová norma: Elektromagnetická 
kompatibilita. Požadavky a zkoušky. V této zvláštní normě jsou odvolávky na IEC 60601-1 
(v ČR zavedena jako ČSN EN 60601-1) včetně jejích změn. Změny textu této všeobecné 
normy jsou specifikovány následujícími slovy: „Náhrada“ - kapitola nebo článek všeobecné 
normy se zcela nahrazuje textem této zvláštní normy. „Doplnění“ - požadavek všeobecné 
normy se textem této zvláštní normy doplňuje. „Změna“ - kapitola nebo článek všeobecné 
normy se textem této zvláštní normy mění. Neexistuje-li v této zvláštní normě odpovídající 
oddíl, kapitola nebo článek, platí beze změn oddíl, kapitola nebo článek všeobecné normy, 
i když nemusí být významné. Kde je záměrem některý oddíl, kapitolu nebo článek všeobecné 
normy, třeba významné, nepoužívat, tato zvláštní norma na to upozorňuje. Požadavky této 
zvláštní normy jsou požadavkům všeobecné normy a skupinové normy nadřazeny. Tato část 
1-2 normy platí pro elektromagnetickou kompatibilitu zdravotnických elektrických přístrojů 
a zdravotnických elektrických systémů. Tato část 1-2 specifikuje požadavky a zkoušky 
elektromagnetické kompatibility přístrojů a systémů, a slouží jako základ požadavků 
a zkoušek elektromagnetické kompatibility ve zvláštních normách. Rozsáhlá norma, cca 
90 stran. ČSN EN 60601-1-2 byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 60601-1-2 
z května 1996. 

 

ČSN EN 60601-2-33 (36 4800) ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2-33: 
Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické 
rezonance. Platí pro přístroje využívající magnetické rezonance a systémy využívající 
magnetické rezonance. Norma se nevztahuje na použití přístrojů využívajících magnetické 
rezonance mimo určené použití. Stanovuje požadavky na bezpečnost přístrojů využívajících 
magnetické rezonance za účelem ochrany pacienta. Dále požadavky na poskytnutí informací 
obsluze, personálu náležícímu k přístrojům využívajícím magnetické rezonance 
a obyvatelstvu. Rovněž poskytuje metody prokázání shody s těmito požadavky. Poměrně 
rozsáhlá norma, cca 79 stran. ČSN EN 60601-2-33 ed. 2 byla vydána v květnu 2003. 
S účinností od 1. 7. 2005 se ruší ČSN EN 60601-2-33 z července 1998, která do uvedeného 
data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou 
platnost dvou norem stejných čísel. 

 
ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace. Stanovuje požadavky na 

systémy silniční dopravní signalizace, včetně jejich vývoje, návrhu, zkoušek instalace 
a údržby. Ve skutečnosti tvoří elektrotechnickou část následujících dvou norem vydaných 
CEN: ČSN EN 12368 (73 7042) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení 
a příslušenství - Návěstidla, ČSN EN 12675 (73 7041) Řízení dopravy na pozemních 
komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní 
požadavky. Každá z výše uvedených norem musí být použita s touto normou jednotlivě nebo 
společně při definování provozního zařízení nebo systému. Toho se dosáhne použitím 
elektrotechnických metod a zkoušek definovaných v normě. ČSN 36 5601 byla vydána 
v květnu 2003. Nahradila ČSN 36 5601 ze srpna 2002. 

 
ČSN EN 60065 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje. 

Požadavky na bezpečnost. Požadavky této normy jsou určeny k zajištění ochrany osob, a 
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také okolí přístroje. Je třeba upozornit na zásadu, že požadavky, které jsou normalizovány, 
jsou uvažovány jako minimální, nezbytné k zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti. Další 
vývoj techniky a technologií může vyvolat potřebu příštích modifikací této normy. Tato 
mezinárodní norma se vztahuje na elektronická zařízení navržená k napájení za sítě, ze 
síťového napáječe, z baterií nebo z napájených dálkově a určená k příjmu, generování, 
záznamu nebo reprodukci zvukových, obrazových a přidružených signálů. Vztahuje se též na 
zařízení používaná výhradně v kombinaci s výše uvedenými přístroji. Norma se zaměřuje 
především na zařízení pro domácí a podobné použití, která však mohou být používána též ve 
veřejných místech, jako jsou školy, divadla místa bohoslužeb a pracovní místa. Norma 
pokrývá také profesionální zařízení určená k používání pro výše uvedené účely, i když spadají 
specificky pod předmět jiných norem. Norma se týká pouze bezpečnostních hledisek výše 
uvedených zařízení a neobsahuje jiná hlediska, jako je vzhled nebo použití. Dále se vztahuje 
na výše uvedená zařízení, pokud jsou navržena tak, aby mohla být připojena 
k telekomunikační síti nebo podobné síti, např. prostřednictvím integrovaného modemu. 
Velmi rozsáhlá norma, cca 149 stran. ČSN EN 60065 byla vydána v květnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 60065 z dubna 2000. 

 
ČSN EN 62216-1 (36 7510) Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T. Část 

1: Základní specifikace přijímače. Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy 
EN 62216-1:2002. Evropská norma EN 62216-1:2002 má status české technické normy. Tato 
sto dvanácti stránková norma obsahuje česky pouze tuto Anotaci obsahu: Tato první část 
normy specifikuje základní přijímač pro systém DVB-T. Specifikace neobsahuje interaktivní 
aplikace a vysílání dat. U titulků a teletextu se předpokládá, že jsou součástí TV služeb. 
Samostatné vysílání teletextu není předmětem této normy. Specifikace se primárně zaměřuje 
na terestriální cesty digitálního přenosu v zemích, používajících evropskou latinku. V této 
normě je tedy česky vydán jen titulní list; plný text normy je anglický. Poznámka recenzenta: 
Jde (zřejmě) o nový způsob vydávání českých technických norem. Na rozdíl od dřívější praxe, 
kdy norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice) bez vydání 
(anglického) textu normy, se nyní začíná vydávat i tento cizojazyčný text. ČSN EN 62216-1 
byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 61937-5 (36 7552) Digitální zvuk. Rozhraní pro zvukový bitový tok 

kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958. Část 5: Nelineární bitový tok PCM 
podle formátu DTS (Digital Theatre Systém). Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 61937-6 (36 7552) Digitální zvuk. Rozhraní pro zvukový bitový tok 

kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958. Část 6: Nelineární bitový tok PCM 
podle formátu MPEG-2 AAC. Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 61937-7 (36 7552) Digitální zvuk. Rozhraní pro zvukový bitový tok 

kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958. Část 7: Nelineární bitový tok PCM 
podle formátu ATRAC a ATRAC 2/3. Vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 60936-3 (36 7850) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 

a systémy. Radar. Část 3: Radar s mapovacím zařízením. Požadavky na funkci. Metody 
zkoušení a požadované výsledky zkoušek. Norma byla převzata (zavedena) oznámením 
o schválení (Endorsement notice), které zní: Evropská norma EN 60936-3:2002 Námořní 
navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 3: Radar s mapovacím 
zařízením - Požadavky na funkci - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek, která je 
úplným a nezměněným převzetím IEC 60936-3:2002, byla schválena Českým normalizačním 
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institutem k přímému používání jako ČSN EN 60936-3 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská 
norma EN 60936-3:2002 má status české technické normy. Uvedená evropská a původní 
mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení 
dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato třístránková norma obsahuje pouze 
Anotaci obsahu: Tato přejímaná evropská norma specifikuje minimální požadavky na provoz 
a funkci, metody zkoušení i požadované výsledky zkoušek zařízení, vyhovujících funkčním 
normám, které nemají nižší úroveň než ty, jež přijala Mezinárodní námořní organizace IMO 
v Rezoluci MSC.64(67), příloha 4, Radar, články 3.3.9 a 3.3.10 pro volitelné požadavky na 
překrývání vybraných částí informací SENC. Kromě toho tato norma bere v úvahu Rezoluci 
IMO A.694 a je svázána s ČSN EN 60945. Pokud požadavky této normy se liší od požadavků 
ČSN EN 6094, požadavky této normy mají přednost. Norma neobsahuje závazné požadavky 
na funkci pro lodní radary nebo radary HSC. Tyto jsou specifikovány v IEC 60936-1, Lodní 
radar, a IEC 60936-2, Radar HSC. Originální mezinárodní norma obsahuje 21 stránek 
a evropská norma 4 stránky anglického textu. ČSN EN 60936-3 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 62065 (36 7852) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 

a systémy. Systémy řízení dráhy. Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení 
a požadované výsledky zkoušek. Vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 61947-1 (36 8611) Elektronická projekce. Měření a dokumentace 

klíčových  vlastností.  Část  1:  Projektory  s  pevnou   rozlišovací  schopností.  Vydána 
v červnu 2003. 

ČSN EN 60950-1 (36 9060) Zařízení informační technologie. Bezpečnost. Část 1: 
Všeobecné požadavky. Platí pro zařízení informační technologie napájená ze sítě nebo 
z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a zařízení pro podobné účely se 
jmenovitým napětím maximálně do 600 V. Tato norma stanovuje požadavky určené ke 
snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poranění operátora, nebo 
neznalé osoby, která může přijít do styku se zařízením, a kde je to výslovně uvedeno, i osoby 
provádějící údržbu. Účelem této normy je s ohledem na již instalované zařízení taková rizika 
snížit, bez ohledu na to, zda jsou tvořena systémem navzájem propojených jednotek, nebo 
nezávislými jednotkami, pokud je zařízení instalováno, provozováno a udržováno způsobem 
předepsaným výrobcem. Velmi rozsáhlá norma, cca 249 stran. ČSN EN 60950-1 byla vydána 
v dubnu 2003. S účinností od 1. 7. 2006 se ruší ČSN EN 60950 Bezpečnost zařízení 
informační technologie z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto 
normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou norem podobných 
čísel. 

 
ČSN ISO/IEC 6937 (36 9110) Informační technologie. Kódovaný soubor 

grafických znaků pro přenos textu. Latinská abeceda. a) Specifikuje kódová zobrazení 
znaků, b) specifikuje repertoár latinských abecedních a neabecedních znaků pro přenos textu 
v mnoha evropských jazycích, které používají latinské písmo, c) specifikuje pravidla pro 
stanovení a používání subrepertoárů grafických znaků, tj. podmnožin specifikovaného 
repertoáru znaků. Poměrně rozsáhlá norma, cca 43 stran. ČSN ISO/IEC 6937 byla vydána 
v únoru 2003. Nahradila ČSN ISO/IEC 6937 z března 1998. 

 
ČSN ISO/IEC 10646-2 (36 9143) Informační technologie. Univerzální 

víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS). Část 2: Doplňkové úrovně. Norma byla 
převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: Mezinárodní 
norma ISO/IEC 10646-2:2001 Informační technologie - Univerzální víceoktetový soubor 
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znaků - Část 2: Doplňkové úrovně byla schválena Českým normalizačním institutem 
k přímému používání jako ČSN ISO/IEC 10646-2 bez jakýchkoliv modifikací. Mezinárodní 
norma ISO/IEC 10646-2:2001 má status české technické normy. Uvedená mezinárodní norma 
je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, 
Biskupský Dvůr 5. Tato čtyřstránková norma obsahuje pouze Anotaci obsahu: Norma 
ISO/IEC 10646 specifikuje Univerzální víceoktetový soubor znaků (UCS), který je 
aplikovatelný při zobrazování, přenosu, výměně, zpracování, ukládání, vstupu a prezentaci 
písemné formy jazyků celého světa. Norma se skládá ze dvou částí. Tato druhá část 
specifikuje doplňkové úrovně pro psaná písma a symboly, pro obrázková písma a pro zvláštní 
účely. Tato část normy má rozsah 401 stran. K normě je připojena dvoustránková Národní 
příloha NA, která dále blíže stručně charakterizuje obsah normy. ČSN ISO/IEC 10646-2 byla 
vydána v únoru 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 20970 (36 9155) Informační technologie. Programovací jazyky, 

jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní. Formát souboru JEFF. Vydána 
v květnu 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 14651 (36 9169) Informační technologie. Mezinárodní řazení 

a porovnání řetězců. Metoda pro porovnání znakových řetězců a popis obecné šablony 
pro přizpůsobení řazení. Vydána v březnu 2003. 

 

ČSN ISO/IEC 2593 (36 9202) Informační technologie. Telekomunikace a výměna 
informací mezi systémy. Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru 
rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům. Vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 2593 z června 1996. 

 
ČSN ISO/IEC 7816-9 (36 9205) Identifikační karty. Karty s integrovanými 

obvody s kontakty. Část 9: Doplňkové mezioborové příkazy a atributy zabezpečení. 
Vydána v únoru 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 17462 (36 9391) Informační technologie. Zásobník 3,81 mm široké 

magnetické pásky pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DDS-4. Vydána 
v lednu 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 16448 (36 9448) Informační technologie. DVD o průměru 120 mm. 

Disk určený pouze ke čtení. Vydána v červnu 2003. Touto normou se nahrazuje 
ČSN ISO/IEC 16448 z července 2000. 

 
ČSN ISO/IEC 16449 (36 9449) Informační technologie. DVD o průměru 80 mm. 

Disk určený pouze ke čtení. Vydána v červnu 2003. Touto normou se nahrazuje 
ČSN ISO/IEC 16449 z října 2000. 

 
ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (36 9651) Informační technologie. Systémy 

zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS. Příručka pro manažery systémů 
předávání zpráv. Vydána v lednu 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 15955 (36 9670) Informační technologie. Propojení otevřených 

systémů. Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů 
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aplikační služby. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN ISO/IEC 10035-1 + Amd.1 
z listopadu 1999. 

 
ČSN ISO/IEC 9594-8 ed. 4 (36 9671) Informační technologie. Propojení 

otevřených systémů. Část 8: Adresář: Základní struktury certifikátu veřejného klíče 
a certifikátu atributu. Vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 15954 (36 9676) Informační technologie. Propojení otevřených 

systémů. Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů 
aplikační služby. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN ISO/IEC 8650-1 + Amd.1 + Amd.2 
ze srpna 1999. 

 
ČSN ISO/IEC 15953 (36 9677) Informační technologie. Propojení otevřených 

systémů. Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby. 
Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN ISO/IEC 8649 + Amd.1 + Amd.2 ze srpna 1999. 

 
ČSN ISO/IEC 7811-2 (36 9731) Identifikační karty. Záznamová technika. Část 2: 

Magnetický proužek s nízkou koercitivitou. Vydána v lednu 2003. Touto normou se 
nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 7811-2 z října 1997, ČSN EN ISO/IEC 7811-4 z listopadu 1997 
a ČSN EN ISO/IEC 7811-5 z listopadu 1997. 

 
ČSN ISO/IEC 11694-4 (36 9738) Informační karty. Optické paměťové karty. 

Lineární metoda záznamu. Část 4: Logické struktury dat. Vydána v únoru 2003. 
 
ČSN ISO/IEC 15457-1 (36 9761) Identifikační karty. Tenké ohebné karty. Část 1: 

Fyzikální charakteristiky. Vydána v dubnu 2003. 
 
ČSN ISO/IEC 15457-2 (36 9761) Identifikační karty. Tenké ohebné karty. Část 2: 

Techniky magnetického záznamu. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN ISO/IEC 15693-3 (36 9762) Identifikační karty. Bezkontaktní karty 

s integrovanými obvody. Karty s vazbou na dálku. Část 3: Antikolize a protokol 
přenosu. Vydána v lednu 2003. 

 
ČSN ISO/IEC 20060 (36 9832) Informační technologie. Specifikace architektury 

otevřeného terminálu (OTA). Specifikace virtuálního stroje. Vydána v květnu 2003. 
 
ČSN ISO/IEC 6592 (36 9880) Informační technologie. Směrnice pro tvorbu 

dokumentace počítačových aplikačních systémů. Vydána v únoru 2003. Nahradila 
ČSN ISO 6592 z října 1993. 

 
ČSN ISO/IEC TR 10192-2 (36 9982) Informační technologie. Rozhraní domácího 

elektronického systému (HES): Část 2: Jednoduché rozhraní typu 1. Vydána v únoru 
2003. 

 
ČSN ISO/IEC TR 14543-2 (36 9983) Informační technologie. Architektura 

domácího elektronického systému (HES). Část 2: Modularita zařízení. Vydána v únoru 
2003. 
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ČSN ISO/IEC TR 15067-3 (36 9976) Informační technologie. Aplikační model 
domácího elektronického systému (HES). Část 3: Model systému hospodaření s energií 
pro HES. Vydána v březnu 2003. 

37 - Elektrotechnika - energetika 

Zahrnuje technické normy pro elektroinstalační trubky a lišty, pro úložný materiál pro 
vnitřní rozvod, pro kabelové spony a příchytky, pro spojky a svorky, a pro nejrůznější 
spojovací materiál. Dále pro používání trubek, lišt, vodičů a kabelů, pro označování na 
trakčních vedeních, pro kladení vedení do podlah a stropů, pro křižovatky kabelových vedení, 
pro roznětnice pro trhací práce. Konečně pro elektrická dopravní zařízení, měnírny, vedení 
a napájecí stanice, a též pro detekci hořlavých plynů a par. Tato třída českých technických 
norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 94 norem (k témuž datu v r. 2002 - 98, 
v r. 2001 - 95 a v r. 2000 - 94 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě zachytili 1 novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

 
ČSN EN 50104 ed.2 (37 8330) Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku. 

Požadavky na provedení a metody zkoušek. Stanoví zkušební metody a požadavky na 
provedení pro přenosná, přemístitelná a stabilní elektrická zařízení pro měření koncentrace 
kyslíku v plynných směsích s indikací do 25 % (objemových). V případě provětrávání 
inertním plynem (inertizaci), platí také pro zařízení s funkcí měření kyslíku jako ochrany proti 
výbuchu. Norma je použitelná pro signalizátory kyslíku, určené pro spolehlivé měření 
koncentrace kyslíku tak, aby byla zajištěna indikace, výstražná signalizace, nebo jiná výstupní 
funkce, jejíž cílem je poskytnout výstrahu před možným nebezpečím a v některých případech 
i automatické nebo ruční spuštění ochranné činnosti, pokud úroveň překročí nebo poklesne 
pod předem nastavenou úroveň koncentrace pro výstražnou signalizaci. Dále je norma 
použitelná pro zařízení, včetně jeho nedílného systému pro vzorkování u zařízení 
s nasáváním, která jsou určena pro zajištění bezpečnosti v komerčních a průmyslových 
aplikacích. Norma neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém, nebo zařízení používané 
pouze pro řízení technologického procesu. ČSN EN 50104 ed. 2 byla vydána v březnu 2003. 
S účinností od 1. 2. 2005 se ruší ČSN EN 50104 ze srpna 1999, která do uvedeného data platí 
souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňuje se na souběžnou platnost dvou 
norem stejných čísel. 

Třída 38 - Energetika - požární bezpečnost 

Obsahuje technické normy pro pořizování zařízení elektráren, pro projekci elektráren 
a rozvodů, pro stavbu rozvoden a transformoven a jejich zařízení, a též pro kabelové rozvody 
a sítě i pro transformovny. Dále pro tepelné sítě a zásobování teplem a pro strojovny 
zdrojových soustrojí. Kromě toho obsahuje normy pro plynárny, pro plynné směsi, pro plyn 
a jeho rozvod a zařízení pro zkapalněný plyn. Konečně požární předpisy a hasicí přístroje, pro 
stabilní hasicí zařízení, pro stříkačky a pro vozy, dále předpisy pro požární bezpečnost, pro 
prevenci a ochranu proti výbuchu a pro požární výzbroj a výstroj. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 205 norem (k témuž datu v r. 2002 - 189, 
v r. 2001 - 195 a v r. 2000 - 192 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 12 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  
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ČSN EN 45510-2-5 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 2-5: 

Elektrické zařízení. Motory. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení 
(Endorsement notice), které zní: Oznámení o schválení: Evropská norma EN 45510-2-5:2002 
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory byla 
schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 45510-2-5 
bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 45510-2-5:2002 má status české technické 
normy. Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení 
dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato čtyřstránková norma obsahuje 
pouze tuto: Anotaci obsahu: Tato norma obsahuje návod na stanovení technických 
specifikací pro motory střídavého a stejnosměrného proudu včetně příslušenství pro napětí od 
1 kV a do napětí 41,5 kV používané pro silnoproudý rozvod v elektrárně. Tato norma není 
určena pro zařízení používaná v jaderných elektrárnách. Evropská norma EN 45510-2-5:2002 
obsahuje 31 stran anglického textu. ČSN EN 45510-2-5 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 45510-2-7 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 2-7: 

Elektrické zařízení. Spínací a řídicí zařízení. Norma byla převzata (zavedena) oznámením 
o schválení (Endorsement notice), které zní: Oznámení o schválení: Evropská norma 
EN 45510-2-7:2002 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - 
Spínací a řídicí zařízení byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému 
používání   jako   ČSN  EN   45510-2-7   bez   jakýchkoliv   modifikací.   Evropská  norma  EN 
45510-2-7:2002 má status české technické normy. Uvedená evropská norma je dostupná 
v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský 
Dvůr 5. Tato pětistránková norma obsahuje pouze tuto: Anotaci obsahu: Tato norma 
obsahuje návod na stanovení technických specifikací pro spínací a řídicí zařízení střídavého 
a stejnosměrného proudu včetně příslušenství pro napětí do 1 kV, používané pro silnoproudý 
rozvod v elektrárně. Tato norma není určena pro zařízení používaná v jaderných elektrárnách. 
Evropská norma EN 45510-2-7:2002 obsahuje 30 stran anglického textu. ČSN EN 45510-2-7 
byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 45510-4-4 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 4-4: 

Pomocná zařízení kotlů. Zařízení k přípravě paliva. Norma byla převzata (zavedena) 
oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: Oznámení o schválení: Evropská 
norma EN 45510-4-4:2002 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná 
zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva byla schválena Českým normalizačním institutem 
k přímému používání jako ČSN EN 45510-4-4 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma 
EN 45510-4-4:2002 má status české technické normy. Uvedená evropská norma je dostupná 
v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský 
Dvůr 5. Tato třístránková norma obsahuje pouze tuto: Anotaci obsahu: Tato norma obsahuje 
návod na stanovení technických specifikací pro kotle tepelných elektráren, které spalují uhlí, 
mazut nebo plyn a jeho pomocná zařízení na přípravu paliva. Tato norma není určena pro 
zařízení používaná v jaderných elektrárnách. Evropská norma EN 45510-4-4:2002 obsahuje 
26 stran anglického textu. ČSN EN 45510-4-4 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 45510-4-5 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 4-5: 

Pomocná zařízení kotlů. Zauhlovací zařízení  a zařízení pro skladování volně loženého 
materiálu. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), 
které zní: Oznámení o schválení: Evropská norma EN 45510-4-5:2002 Pokyn pro pořizování 
zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení pro skladování 
volně loženého materiálu byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému 
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používání  jako  ČSN EN 45510-4-5  bez  jakýchkoliv  modifikací.  Evropská  norma 
EN 45510-4-5:2002 má status české technické normy. Uvedená evropská norma je dostupná 
v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský 
Dvůr 5. Tato třístránková norma obsahuje pouze tuto: Anotaci obsahu: Tato norma obsahuje 
návod na stanovení technických specifikací pro kotle tepelných elektráren, které spalují uhlí. 
Týká se zauhlovacího zařízení a zařízení pro skladování volně loženého uhlí. Evropská norma 
EN 45510-4-5:2002 obsahuje 42 stran anglického textu. ČSN EN 45510-4-5 byla vydána 
v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 61883-6 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 

účely. Digitální rozhraní. Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. 
Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 1846-2 (38 9301) Požární automobily. Část 2: Obecné požadavky. 

Bezpečnost a provedení. Specifikuje minimální požadavky na bezpečnost a provedení 
požárních automobilů, jak je uvedeno v ČSN EN 1846-1:1998. U požárních automobilů se 
obvykle používají standardní podvozek s kabinou nebo standardní automobil. U speciálních 
automobilů se smějí používat speciální podvozky, které vyhovují požadavkům částečně. Tato 
část normy se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených 
v kapitole 4, která mohou nastat v průběhu uvádění do provozu, při provozu a při 
pravidelných kontrolách požárních automobilů, pokud se provádějí podle specifikace 
výrobce, nebo jeho zplnomocněného zástupce. Nepokrývá nebezpečí, která vznikají: -
 vyzařováním (nízká frekvence, vysoká frekvence, radiace, mikrovlnné záření), - chybami 
software, -použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu, - konstrukcí, přepravou, údržbou 
a odstavením z provozu, - tlakem větru při provozu a mimo provoz, - statickou elektřinou, -
 dálkovým ovládáním, - elektromagnetickou kompatibilitou. Norma se zabývá také 
požadavky na provedení. Tato část normy se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před 
datem vydání této normy. Poměrně rozsáhlá norma, cca 50 stran. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1846-2 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila 
ČSN 38 9301 z 6. 10. 1983. 

 
ČSN EN 1028-1 (38 9310) Požární čerpadla. Požární odstředivá čerpadla se 

zařízením pro zavodnění. Část 1: Třídění. Všeobecné a bezpečnostní požadavky. Platí 
pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění jeho sacího potrubí, dodávaná 
samostatně bez hnacího ústrojí (pohonu) a spojek. Požární odstředivá čerpadla se zařízením 
pro zavodnění jsou definována vstupními a výstupními přípojkami, a také zakončením 
hřídele. V kapitole 4 této normy jsou uvedena závažná nebezpečí, nebezpečné situace a 
události, které mohou nastat při uvádění požárních odstředivých čerpadel se zařízením pro 
zavodnění do činnosti, při jejich provozování a údržbě, používaných tak, jak je stanoveno, a 
při podmínkách stanovených výrobcem, nebo zplnomocněným zástupcem výrobce. Kromě 
toho, je-li to vhodné, musí požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění splňovat 
ČSN EN 292, a to z hlediska nebezpečí, která nejsou uvedena v této normě. Tato norma 
nepojednává o technických požadavcích na bezpečnost při konstruování a výrobě hnacích 
ústrojí (pohonů), nebo pomocných zařízení. Netýká se rizik, přímo způsobených prostředky, 
které jsou určeny pro pojízdnost, přemístitelnost a pohyblivost agregátů čerpadel v průběhu 
provozu, nebo mezi fázemi provozu, ani požadavků na převodové hřídele spojující motor 
a čerpadlo. Norma neplatí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, která 
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byla vyrobena před datem vydání této normy organizací CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1028-1 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 1028-2 (38 9310) Požární čerpadla. Požární odstředivá čerpadla se 

zařízením pro zavodnění. Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků. 
Týká se ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá čerpadla 
se zařízením pro zavodnění, jak je definováno v kapitole 7 a 8 této normy. Tato norma neplatí 
pro ověřování, která se vztahují k montáži. Norma neplatí pro požární odstředivá čerpadla se 
zařízením pro zavodnění, která byla vyrobena před datem vydání této normy organizací CEN. 
Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1028-2 byla 
vydána v dubnu 2003. 

ČSN 38 9427 Požární armatury. Spojky. Stanoví technické požadavky na požární 
spojky do jmenovité světlosti 110, na jejich značení a zkoušení. ČSN 38 9427 byla vydána 
v dubnu 2003. Nahradila ČSN 38 9427 z 19. 5. 1981, ČSN 38 9431 z 9. 6. 1989, 
ČSN 38 9465 z 2. 8. 1966, ČSN 38 9466 z 2. 8. 1966 a ČSN 38 9467 z 2. 8. 1966. 

 
ČSN EN 1947 (38 9502) Požární hadice. Tvarově stálé hadice a hadice 

s koncovkami pro čerpadla a automobily. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro 
tvarově stálé hadice používané v navijácích požárních automobilů a přívěsných motorových 
stříkačkách. Hadice jsou určeny pro použití při maximálním pracovním tlaku 1,5 MPa pro 
hadice s normálním tlakem (kategorie I) a pro použití při maximálním pracovním tlaku 
4,0 MPa pro vysokotlaké hadice (kategorie II). Hadice jsou dále rozděleny na typy a třídy 
(viz kapitolu 4). Tato norma se týká požárních tlakových hadic, které jsou určené pro použití 
při minimální teplotě -20°C. Hadice odpovídající této normě se mají používat s požárními 
spojkami, které odpovídají příslušné národní normě na spojky. Požadavky jsou také kladeny 
na hadice s koncovkami (viz kapitolu 8) v případě, že jsou provedeny výrobcem hadic. 
ČSN EN 1947 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 1127-2 (38 9622) Výbušná prostředí. Prevence a ochrana proti výbuchu. 

Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly. Uvádí všeobecný návod pro ochranu 
a prevenci proti výbuchu v dolech a popisuje základní koncepci a metodiku pro konstrukci 
a provedení zařízení, ochranných systémů a součástí. Norma platí pro zařízení skupiny I, 
ochranné systémy a součásti, určené pro použití v podzemních částech dolů a těch částech 
povrchových instalací dolů, které jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. 
Norma stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací, které mohou 
vést k výbuchu, a uvádí příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro konstrukci a 
provedení. Toho je dosaženo: - identifikací nebezpečí, - posouzením rizik, - vyloučením nebo 
mini-malizací rizik, - informacemi pro používání. Tato norma platí pro jakákoliv zařízení, 
ochranné systémy a součásti, které jsou určeny pro používání v prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Tato prostředí mohou vznikat v důsledku zpracovávaných hořlavých materiálů, 
materiálů používaných, nebo uvolňovaných zařízením, ochrannými systémy a součástmi, 
nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí 
a/nebo od materiálů, ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny. Za 
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pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a 
to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES a ke směrnici 
94/9/ES, která se týká ochranných systémů, určených pro použití v prostorech 
s nebezpečím výbuchu. Poznámka recenzenta: V ČR jsou tyto směrnice zavedeny nařízením 
vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném 
znění a nařízením vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a 
ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění. ČSN 
EN 1127-2 byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN 34 1410 z 11. 1. 1985. 

 
ČSN EN 12101-3 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Část 

3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla. Zařízení pro 
odvod kouře a tepla odvětráním vytvářejí pomocí odtahu kouře nad podlahou vrstvu bez 
kouře, a tím zlepšují podmínky pro bezpečnou evakuaci a/nebo záchranu osob a zvířat a 
ochranu majetku a dovolují potlačení požáru ještě v počátečním stadiu. Tato zařízení také 
odvádějí plyny uvolňované při požáru ve fázi jeho rozvoje. Tato třetí část normy specifikuje 
požadavky a uvádí metody zkoušení pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla, které 
jsou určeny k instalaci jako součást zařízení pro nucený odvod kouře a tepla odvětráním. Také 
jsou zde uvedeny postupy schvalování řady ventilátorů pro nucený odvod kouře a tepla a 
jejich motorů z omezeného počtu zkoušek. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění. ČSN EN 12101-3 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 39 - Zbraně pro civilní potřebu 

Obsahuje technické normy pro zbraně a náboje všeobecně, pro balistická měřidla, 
a konečně pro střelnice. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 27 norem (k témuž datu v r. 2002 - 28, 
v r. 2001 - 28 a v r. 2000 rovněž - 28 norem). V prvém pololetí do této třídy nebyla doplněna 
žádná norma. Ani v prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, do ní 
nebyla doplněna žádná nová norma. Od roku 2000 je tato malá třída norem prakticky bez 
pohybu. 

Třída 40 - Jaderná technika 

Obsahuje technické normy zahrnující všeobecné materiály, zařízení se zdroji 
ionizujícího záření, obecné zásady bezpečnosti, spolehlivost jaderných elektráren, 
dokumentaci k nim a postup jejich spouštění i ukončení provozu. Dále metrologická zařízení 
jaderných elektráren, metody měření, a konečně předmětové technické normy prou zavřené 
radionuklidové zářiče a etalony radioaktivity. Od r. 2002 je tato třída norem v SZÚ 
systematicky sledována.  

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 20 norem (k témuž datu v r. 2002 - 
rovněž - 20, v r. 2001 - 24 a v r. 2000 rovněž 24 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož 
pocházejí naše recenze a záznamy, do ní nebyla doplněna žádná nová norma. 
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Třída 41 - Hutnictví, materiálové listy ocelí 

Obsahuje technické normy zahrnující nejrůznější hutnické výrobky, především 
materiálové listy ocelí třídy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a 19 a normy na železné, ocelové 
a neželezné prášky. V SZÚ není tato třída technických norem systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 247 norem (k témuž datu v r. 2002 - 322, 
v r. 2001 - 322 a v r. 2000 - 334 norem). 

Třída 42 - Hutnictví 

Obsahuje technické normy zahrnující zejména nejrůznější hutnické výrobky, např. 
tvářené výrobky z ocelí, ingoty, technologické, metalografické, fyzikální a chemické zkoušení 
různých kovů a feroslitin, dále výrobky z ocelí, feroslitiny, litiny, materiálové listy pro surové 
železo, materiálové listy pro uhlíkové, nízkolegované i vysokolegované oceli, měď a její 
slitiny, olovo, cín, hliník a jeho slitiny, dále materiálové listy na ingoty, plechy, tyče, dráty 
a trubky z oceli a též rozměrové normy na tyto výrobky apod. V SZÚ není tato třída 
technických norem systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 1700 norem (k témuž datu v r. 2002 - 1721, 
v r. 2001 - 1708 a v r. 2000 - 1654 norem). 

Třída 43 - Hutnictví - strojní zařízení 

Obsahuje technické normy provozních souborů válcoven ocelí a neželezných kovů 
a dále trubkáren, svařoven, válcoven a tažíren trubek. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. 

V této velmi malé třídě byly k 1. lednu 2003 jen 4 normy (k témuž datu v r. 2002 
rovněž 4, v r. 2001 - 6 a v r. 2000 rovněž 6 norem). V prvém pololetí 2003 do této třídy 
nebyla doplněna žádná norma. Od roku 2000 je tato malá třída norem prakticky bez pohybu. 

Třída 44 - Hornictví 

Obsahuje technické normy vztahující se k hornictví, tuhým palivům a rudám. 
Konkrétně to jsou, např. normy pro zkoušení tuhých paliv, rud a koncentrátů, pro otevírku 
a přípravu hlubinných ložisek, pro dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání a pro 
hornickou dopravu i manipulaci s materiálem. Dále stroje a zařízení svislé, vodorovné 
a úklonné důlní dopravy, zařízení pro větrání, klimatizaci a úpravu mikroklimatu v dolech. 
Konečně normy vztahující se k ochraně proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům 
nebezpečí, normy vztahující se k ochraně proti prachu, hluku a vibracím v hornictví a normy 
pro úpravnická zařízení, včetně pomocného vybavení. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 340 norem (k témuž datu v r. 2002 - 428, 
v r. 2001 - 433 a v r. 2000 - 444 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě zachytili 3 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN ISO 1994 (44 1350) Černá uhlí. Stanovení obsahu kyslíku. Specifikuje semi-

mikro metody pro přímé stanovení obsahu kyslíku v černých uhlích. Poznámka recenzenta: 
Při normalizované zkoušce se používají např. oxid rtuťnatý a pyridin. K oběma látkám je 
uvedena nepřesná „národní poznámka“, že jde o látky zdravé škodlivé. U chloristanu 
hořečnatého je poznámka: „Z důvodů nebezpečí exploze by se neměla provádět regenerace 
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chloristanu hořečnatého. Když je vyčerpán, může se spláchnout do výlevky proudem vody.“  
ČSN ISO 1994 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN ISO 5071-1 (44 1351) Hnědá uhlí a lignity. Stanovení prchavé hořlaviny 

v analytickém vzorku. Část 1: Metoda dvou pícek. Specifikuje metodu stanovení prchavé 
hořlaviny hnědých uhlí a lignitů. Za pozornost stojí kapitola 5 - Chemikálie, kde se v čl. 5.1 
mezi jinými vysoušecími prostředky uvádí i chloristan hořečnatý. K němu je uvedeno toto: 
VAROVÁNÍ - Chloristan hořečnatý je silné oxidační činidlo. Tento absorbent se nesmí 
regenerovat a musí se zamezit kontaktu s organickými materiály nebo redukčním 
činidlem. ČSN ISO 5071-1 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN ISO 625 (44 1363) Tuhá paliva a koks. Stanovení uhlíku a vodíku. Liebigova 

metoda. Specifikuje metodu stanovení obsahu uhlíku a vodíku v černých uhlích, hnědých 
uhlích, lignitu a koksu Liebigovou metodou. Výsledky zahrnují uhlík z uhličitanů a vodík, 
vázaný ve vodě a v konstituční vodě silikátů. Voda se stanoví ve stejnou dobu a odpovídající 
korekcí se opraví hodnota vodíku, získaná spalováním. Lze rovněž stanovit oxid uhličitý 
a opravit hodnotu veškerého uhlíku na přítomnost uhlíku z uhličitanů. Za pozornost stojí 
v úvodu kapitoly 4 - Činidla, toto VAROVÁNÍ - Při manipulaci s chemikáliemi je třeba 
dbát opatrnosti, mnohé z nich jsou toxické. Dále pak v čl. 4.1 - Chloristan hořečnatý, toto 
další: VAROVÁNÍ - Při likvidaci vyčerpaného chloristanu hořečnatého se musí 
dodržovat místní předpisy. Vzhledem k nebezpečí výbuchu se nesmí provádět 
regenerace chloristanu hořečnatého. ČSN ISO 625 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty 

Zahrnuje technické normy pro hlubinné vrtání a těžbu nafty všeobecně, dále zařízení 
pro geologii a geotechniku, vrtací a těžní nářadí a pro chytací nářadí a nástroje. Tato třída 
českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 35 norem (k témuž datu v r. 2002 - 22, 
v r. 2001 - 12 a v r. 2000 - 21 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí recenze 
a záznamy, nebyla v této třídě zachycena žádná nová nebo novelizovaná norma. 

Třída 46 - Zemědělství 

Zahrnuje všeobecné, a společné technické zemědělské normy, dále normy rostlinné 
výrobky všeobecně, normy pro obiloviny, luštěniny, okopaniny, olejniny, technické rostliny, 
ovoce a zeleninu. Také normy pro květiny a květinářství, okrasné keře a stromy. Kromě toho 
normy pro hnojení a ochranu rostlin. Dále normy pro živočišnou výrobu všeobecně, pro skot, 
prasata, ovce, kozy koně, drůbež a rybářství. Konečně normy pro výživu a krmení, 
plemenitbu a inseminaci. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 356 norem (k témuž datu v r. 2002 - 360, 
v r. 2001 - 380 a v r. 2000 - 370 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 18 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN 46 1011-11 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Část 11: Zkoušení obilovin. 

Stanovení podílu zrn se sníženou sklovitostí u pšenice tvrdé (Triticum durum). Určuje 
metodu stanovení podílu zrn se sníženou sklovitostí u pšenice tvrdé. Stanovení se provádí na 
zrnech rozřezaných farinatomem (zrnořezem). Postup při provádění normalizované zkoušky 
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je popsán. Poměrně stručná norma cca 5 stran. ČSN 46 1011-11 byla vydána v lednu 2003. 
Nahradila ČSN 46 1011-11 z 11. 4. 1998. 

 
ČSN 46 1011-18 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Část 18: Zkoušení obilovin. 

Stanovení obsahu dusíkatých látek. Určuje postup pro stanovení obsahu dusíkatých látek 
v obilovinách podle Kjeldahla. Metoda je použitelná rovněž pro všechny výrobky z obilovin. 
Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Podstata zkoušky: 
Dusíkaté látky se stanoví titračně alkalimetricky (acidimetricky) po mineralizaci vzorku 
horkou kyselinou sírovou za přítomnosti katalyzátoru převedením na síran amonný, 
vytěsněním amoniaku hydroxidem sodným a jeho předestilováním do kyseliny sírové (borité). 
Obsah dusíkatých látek se vypočítá ze zjištěného obsahu dusíku vynásobením usančním 
přepočítacím faktorem. Pokud výsledek stanovení neslouží jako podklad pro výpočet 
výživové hodnoty potravin a krmiv, platí pro pšenici, žito a výrobky z nich faktor 5,7. Pro 
ječmen a ostatní obiloviny platí faktor 6,25. Pro výpočet a uvádění výživové hodnoty potravin 
a krmiv se použije pro všechny obiloviny a výrobky z nich přepočítací faktor 6,25. Poměrně 
stručná norma, cca 7stran. ČSN 46 1011-18 byla vydána v únoru 2003. Nahradila 
ČSN 46 1011-17 z 11. 4. 1988 a ČSN 46 1011-18 z 1. 4. 1988. 

 
ČSN ISO 712 (46 1014) Obiloviny a výrobky z obilovin. Stanovení vlhkosti. 

Praktická referenční metoda. Určuje praktickou referenční metodu pro stanovení vlhkosti 
v obilovinách a výrobcích z obilovin. Tuto metodu lze použít pro následující výrobky: 
pšenici, pšenici tvrdou, rýži (neloupanou, loupanou a obroušenou), ječmen, proso (Panicum 
miliaceum), žito, oves, žitovec (triticale), čirok a kaffir (Sorghum vulgare caffrorum), ve 
formě zrn, šrotu, krupice nebo mouky. Metodu nelze použít pro kukuřici. ČSN ISO 712 byla 
vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN ISO 712 z ledna 1993. 

 
ČSN ISO 9648 (46 1023) Čirok. Stanovení obsahu taninu. Určuje univerzální 

metodu stanovení obsahu taninu v zrnech čiroku. Metoda není specifická pro stanovení pouze 
jediného typu polyfenolu. Její užitečnost je podložena dobrou negativní korelací mezi 
využitelnou energii zrn čiroku, zjištěnou při pokusech s kohouty a výsledky získanými při 
použití této metody. Za pozornost stojí v čl. 4.3 v kapitole 4 - Chemikálie toto VAROVÁNÍ - 
Dimethylformamid je zdraví škodlivý, dojde-li k jeho vdechnutí nebo ke kontaktu 
s pokožkou. Dimethylformamid rovněž dráždí oči. ČSN ISO 9648 byla vydána v lednu 
2003. 

 
ČSN 46 1200-10 Obiloviny. Část 10: Čirok. Stanovuje požadavky na zrno čiroku 

jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za čirok se považují zralé 
obilky čiroku (Sorghum Adams.) různých variet a jejich odrůd. Norma obsahuje požadavky 
i na vlastnosti a zdravotní nezávadnost. Za pozornost stojí, v této souvislosti, v kapitole 4 -
Technické požadavky, tyto definice: Poměrně stručná norma, cca 5 stran. ČSN 46 1200-10 
byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN 46 1200-10 z října 1994. 

 
ČSN 46 3030 Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, bezinky, brusinky, dřínky, 

klikva, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý, šípky). Platí pro: angrešt odrůd (kultivarů) 
Ribes uva-crispa L., bezinky Sambucus nigra L., brusinky Rhodococcum vitis-idaea (L.) 
Avronin, dřínky planě rostoucí a dřínky šlechtěné, odrůd (kultivarů) Cornus mas L., klikvu 
Oxycoccus palustris Pers., ostružiny planě rostoucí, tj. lesní, a ostružiny šlechtěné, odrůd 
(kultivarů) Rubus fruticosus L., rybíz bílý a červený odrůd (kultivarů) Ribes petraeum Wulf., 
Ribes multiflorum Kit. a jejich hybridů, rybíz červený odrůd (kultivarů) Ribes nigrum L., 
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šípky planě rostoucí i odrůd (kultivarů) Rosa L., určené k dodání v čerstvém stavu 
spotřebiteli. Neplatí pro uvedené druhy určené k průmyslovému zpracování. V kapitole 2 -
Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické 
požadavky, jimž musí ovoce a plody vyhovovat. ČSN 46 3030 byla vydána v květnu 2003. 
Nahradila ČSN 46 3030 z 3. 5. 1984. 

 
ČSN 46 3064 Ananas, kyselé lajmy, tomel. Platí pro: ananas odrůd (kultivarů) 

Ananas comosus (L.).Merr., kyselé lajmy odrůd (kultivarů) Citrus aurantifolia (L.) Swingle 
a tomel odrůd (kultivarů) Diospyros kaki L., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. 
Neplatí pro uvedené druhy určené k průmyslovému zpracování. V kapitole 2 - Znaky jakosti, 
jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž 
musí vyhovovat. ČSN 46 3064 byla vydána v květnu 2003. Touto normou se nahrazují články 
11, 12 a 16 a tabulka 1 a 5 ČSN 46 3060 z 18. 7. 1980 a kapitola 6 ČSN 46 3064 ze září 1993. 
ČSN 46 3060 z 18. 7. 1980 a ČSN 46 3064 ze září 1993 tímto pozbývají platnost v celém 
rozsahu. 

 
ČSN 46 3082 Vlašské ořechy ve skořápce. Platí pro vlašské ořechy ve skořápce, 

zbavené oplodí, odrůd (kultivarů) Juglans regia L., určené k dodání spotřebiteli. Neplatí pro 
vlašské ořechy určené ke zpracování na olej, nebo k vyloupání za účelem získání jader. 
„Vlašskými ořechy čerstvými“ se rozumějí vlašské ořechy uvedené do oběhu brzy po sklizni, 
nevhodné pro dlouhodobé skladování, jejichž skořápka byla zbavena oplodí, a které nebyly 
nijak ošetřeny za účelem změny jejich přirozeného obsahu vody. „Vlašskými ořechy 
suchými“ se rozumějí vlašské ořechy schopné dlouhodobého skladování za běžných 
podmínek skladování. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, 
vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí ořechy vyhovovat. ČSN 46 
3082 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN 46 3082 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3083 Jádra vlašských ořechů. Platí pro jádra vlašských ořechů odrůd 

(kultivarů) Juglans regia L. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální 
požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí jádra ořechů 
vyhovovat. ČSN 46 3083 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN 46 3083 z prosince 
1995. 

 
ČSN 46 3115 Kadeřávek. Platí pro kadeřávek odrůd (kultivarů) Brassica oleracea L. 

convar. acephala (DC.) Alef. var sabellica L., určený k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. 
Neplatí pro kadeřávek určený k  průmyslovému zpracování. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou 
v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž 
musí kadeřávek vyhovovat. ČSN 46 3115 byla vydána v dubnu 2003. Touto normou se 
nahrazuje kapitola 4 ČSN 46 3110 z března 1996. 

 
ČSN 46 3116 Kedlubny. Platí pro kedlubny odrůd (kultivarů) Brassica oleracea L. 

convar. acephala (DC.) var gongylodes (L). Margr., určené k dodání v čerstvém stavu 
spotřebiteli. Neplatí pro kedlubny, určené k  průmyslovému zpracování. V kapitole 2 - Znaky 
jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické 
požadavky, jimž musí kedlubny vyhovovat. ČSN 46 3116 byla vydána v dubnu 2003. Touto 
normou se nahrazuje kapitola 3 ČSN 46 3110 z března 1996. ČSN 463110 z března 1996 
tímto pozbývá platnost v celém rozsahu. 

 
ČSN 46 3125 Petržel, pastinák. Platí pro petržel odrůd (kultivarů) Petroselinum 

crispum (Miller) A. W. Hill a pastinák odrůd (kultivarů) Pastinaca sativa L., určený k dodání 
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v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro petržel a pastinák, určené k průmyslovému 
zpracování. Petržel se dodává jako: - petrželová nať, - petržel s natí, - petržel bez natě, -
petržel s nařasenou natí. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, 
vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí petržel a pastiňák vyhovovat. 
ČSN 46 3125 byla vydána v červnu 2003. Touto normou spolu s ČSN 46 3126 z června 2003, 
ČSN 46 3127 z června 2003, ČSN 46 3128 z června 2003 a ČSN 463129 z června 2003 se 
nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3126 Řepa salátová. Platí pro řepu salátovou odrůd (kultivarů) Beta vulgaris 

L. subsp. vulgaris convar. crassa (Alef.) Helm, určenou k dodávání v čerstvém stavu 
spotřebiteli. Neplatí pro řepu salátovou určenou k průmyslovému zpracování. V kapitole 2 -
Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické 
požadavky, jimž musí řepa salátová vyhovovat. ČSN 46 3126 byla vydána v červnu 2003. 
Touto normou spolu s ČSN 46 3125 z června 2003, ČSN 46 3127 z června 2003, ČSN 46 
3128 z června 2003 a ČSN 463129 z června 2003 se nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3127 Ředkev. Platí pro ředkev odrůd (kultivarů) Raphanus sativus L. subsp. 

niger (Miller) DC., určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro ředkev 
určenou k průmyslovému zpracování. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální 
požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí ředkev vyhovovat.  
ČSN 46 3127 byla vydána v červnu 2003. Touto normou spolu s ČSN 46 3125 z června 2003, 
ČSN 46 3126 z června 2003, ČSN 46 3128 z června 2003 a ČSN 463129 z června 2003 se 
nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3128 Vodnice. Platí pro vodnici odrůd (kultivarů) Brassica rapa L. subsp. 

rapifera Metzger, určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro vodnici 
určenou k průmyslovému zpracování. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální 
požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí vodnice vyhovovat. 
ČSN 46 3128 byla vydána v červnu 2003. Touto normou spolu s ČSN 46 3125 z června 2003, 
ČSN 46 3126 z června 2003, ČSN 46 3127 z června 2003 a ČSN 463129 z června 2003 se 
nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3129 Celer bulvový. Platí pro celer bulvový odrůd (kultivarů) Apium 

graveolens var. rapaceum (Mill.) DC., určený k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí 
pro celer bulvový, určený k průmyslovému zpracování. Celer bulvový se dodává buď s natí 
nebo bez natě. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, 
vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí celer bulvový vyhovovat. 
ČSN 46 3129 byla vydána v červnu 2003. Touto normou spolu s ČSN 46 3125 z června 2003, 
ČSN 46 3126 z června 2003, ČSN 46 3127 z června 2003 a ČSN 463128 z června 2003 se 
nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995. 

 
ČSN 46 3164 Pažitka. Platí pro pažitku odrůd (kultivarů) Allium schoenoprasum L., 

určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro pažitku určenou průmyslovému 
zpracování. Pažitka se dodává:  - rychlená s baly nebo v kořenáči, - řezaná ve svazcích. Za 
pažitku v kořenáči (kelímku) se považuje pažitka, která je v kořenáči (kelímku) pevně 
vsazena. Pokud je do kořenáče nebo kelímku pouze vložena, považuje se za pažitku s balem. 
V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou v čl. 2.1 - Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní 
i hygienické požadavky, jimž musí pažitka vyhovovat. ČSN 46 3164 byla vydána v květnu 
2003. Touto normou se nahrazují články 14 a 15 a tabulky 9 a 10 ČSN 46 3160 z 25. 4. 1991. 
ČSN 46 3160 z 25. 4. 1991 tímto pozbývá platnost v celém rozsahu. 
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ČSN 46 3172 Kopr. Platí pro kopr odrůd (kultivarů) Anethum graveolens L., určený 

k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro kopr určený k průmyslovému zpracování. 
Kopr se dodává buď mladý nebo stonkový. V kapitole 2 - Znaky jakosti, jsou, v čl. 2.1 -
Minimální požadavky, vyjmenovány kvalitativní i hygienické požadavky, jimž musí kopr 
vyhovovat. ČSN 46 3172 byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN 46 3172 z 28. 2. 1980. 

Třída 47 - Zemědělské a lesnické stroje 

Zahrnuje všeobecné technické normy, dále normy pro různé zemědělské stroje a jejich 
součásti včetně bezpečnosti práce (tj. např. kultivátory, secí stroje, stroje pro zavlažování, 
stroje, zařízení a nářadí pro hubení škůdců a plevele, sklizňové stroje, energetické stroje, 
stacionární i mobilní zařízení apod.). Konečně normy zařízení pro živočišnou výrobu, 
k získávání a ošetřování mléka, dojicí stroje a stroje zahradnické a ovocnářské. Tato třída 
českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 143 norem (k témuž datu v r. 2002 - 159, 
v r. 2001 - 157 a v r. 2000 - 145 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

Třída 48 - Lesnictví 

Zahrnuje technické normy pro lesnictví a myslivost, normy sortimentů surového dříví, 
pro kontrolu a zkoušení a konečně pro pěstování lesa. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2002 jen 23 norem (k témuž datu v r. 2002 - 23, 
v r. 2001 - 23 a v r. 2000 rovněž 23 norem). Poslední dva roky je tato třída norem prakticky 
bez pohybu. Ani v prvém pololetí r. 2002, z něhož pocházejí recenze a záznamy, nebyla v této 
třídě zachycena žádná nová norma.  

Třída 49 - Průmysl dřevozpracující 

Zahrnuje všeobecné a zkušební technické normy, dále normy pro zjišťování 
fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva, pro způsoby jeho opracování, 
ochranu i konzervaci, a pro bezpečnost práce. Dále předmětové technické normy pro 
neopracované i opracované pilařské výrobky, řezivo, pražce a mostnice, dýhy, překližky 
a laťovky. Dále normy pro desky, drobné výrobky pro průmysl a služby, dřevěné obaly 
a dřevěné výrobky pro domácnost, žebříky, zápalky a kuřácké potřeby. Konečně zahrnuje 
normy pro stroje a zařízení na opracování dřeva a výrobků ze dřeva, včetně bezpečnostních 
a hygienických předpisů, normy pro dřevozpracující zařízení, a konečně pro konstrukci, 
rozměry a parametry strojů na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 288 norem (k témuž datu v r. 2002 - 317, 
v r. 2001 - 322 a v r. 2000 - 327 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 4 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva. Stanovení rozměrových změn v závislosti 

na změnách relativní vlhkosti vzduchu. Vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 318 
z října 1995. 
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ČSN EN 13446 (49 0156) Desky ze dřeva. Stanovení odporu proti vytažení 

spojovacích prostředků. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN EN 13879 (49 0157) Desky ze dřeva. Stanovení vlastností při ohybu v rovině 

desky. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN EN 311 (49 0159) Desky ze dřeva. Přídržnost povrchu. Zkušební metoda. 

Vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN EN 311 z března 1994. 

Třída 50 - Výrobky průmyslu papírenského 

Zahrnuje předmětové i zkušební technické normy pro nejrůznější výrobky 
papírenského průmyslu, (např. papíry a tiskové papíry, korkové i papírové tapety, krytinové 
i izolační lepenky, kartonáž, poštovní obálky, hygienické papíry apod.). Konečně i normy pro 
strojní zařízení pro výrobu papíru. V SZÚ není tato třída českých technických norem 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 204 norem (k témuž datu v r. 2002 - 216, 
v r. 2001 - 212 a v r. 2000 - 209 norem).  

Třída 51 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu 

Obsahuje technické normy pro zařízení společného stravování, pro potravinářské 
stroje, včetně bezpečnostních a hygienických požadavků na ně, dále pro pekařské a nářezové 
stroje, stroje pro velkokuchyně a odstředivky na zpracování jedlých tuků i olejů. Tato třída 
českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2002 jen 20 norem (k témuž datu v r. 2002 - 13, 
v r. 2001 - 7 a v r. 2000 - 7 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále uvedené 
recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili jednu novelizovanou, resp. nově vydanou 
normu.  

 
ČSN EN 631-2 (51 1020) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Cateringové kontejnery. Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr. Specifikuje rozměry 
příslušenství, jako jsou ukládací police myček nádobí, vyndavací vložky, rošty a pláty. 
Rovněž specifikuje rozměry podpěr pro cateringové kontejnery s lemem a příslušenství. 
ČSN EN 631-2 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 631-2 z března 2000. 

Třída 52 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu 

Zahrnuje technické normy pro zařízení pro nápojový průmysl a obchodní provozovny. 
Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V  této  velmi  malé  třídě  byla  k  1. lednu  2003  jen  jedna  norma  (k  témuž  datu 
v r. 2002 -1, v r. 2001 - 1 a v r. 2000 rovněž 1 norma). Poslední dva roky je tato třída norem 
bez pohybu. Ani v prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, nebyla 
v této třídě zachycena žádná nová nebo novelizovaná norma.  

Třída 53 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu 

Tato třída není v současné době obsazena, neobsahuje totiž žádnou technickou normu. 
Přesto je v SZÚ systematicky sledována. 
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Ani v prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy v tomto 
svazku, nebyla do této třídy doplněna žádná nová norma.  

Třída 56 - Výrobky potravinářského průmyslu 

Obsahuje technické normy pro zkoušení potravin obecně, pro zkoušení zmrazených 
výrobků, ovocných a zeleninových výrobků, mlýnských výrobků a luštěnin. Dále předmětové 
i zkušební technické normy pro mlýnské výrobky, těstoviny, pekařské a cukrářské výrobky, 
trvanlivé pečivo, kakaový prášek, cukr, škrob a výrobky z něj, dextriny, pivo, slad, droždí, 
lihoviny, různé druhy vín apod. Kromě toho ještě normy pro sušené ovoce a zeleninu, pro 
mražené i nemražené výrobky z ovoce a ze zeleniny, normy pro sterilovanou kojeneckou 
a dětskou výživu. Konečně normy pro tabákové výrobky a vonné a chuťové látky pro 
potraviny. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována 
a archivována na Centru ZŽP (ing. D. Winklerová). V této publikaci uvádíme zpravidla jen 
jejich záznamy. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 473 norem (k témuž datu v r. 2002 - 465, 
v r. 2001 - 469 a v r. 2000 - 447 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 7 novelizovaných nebo nově vydaných 
norem.  

 
ČSN ISO 15161 (56 0002) Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 

v potravinářském a nápojovém průmyslu. Poskytuje organizacím směrnici pro aplikaci 
požadavků ČSN ISO 9001 při vývoji a zavádění systému managementu jakosti 
v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tato mezinárodní norma poskytuje informace 
o možných interakcích norem série ISO 9000 a systému kritických bodů (HACCP = Hazard 
Analysis Critical Control Point) pro zabezpečení požadavků na bezpečnost v potravinářství. 
Tato mezinárodní norma není určena pro certifikace, regulatorní, ani smluvní účely. Norma - 
to není příliš obvyklé - v mnoha kapitolách obsahuje nejdříve znění ČSN ISO 9001:2000 
(v rámečku) a pak ustanovení, vztahující se na potravinářský a nápojový sektor (průmysl). 
ČSN ISO 15161 byla vydána v březnu 2003.  

 
ČSN EN 13804 (56 0066) Potraviny. Stanovení stopových prvků. Pracovní 

charakteristiky, obecné požadavky a příprava vzorků. Vydána v lednu 2003.  
 
ČSN EN 13805 (56 0067) Potraviny. Stanovení stopových prvků. Tlakový rozklad 

Vydána v lednu 2003.  
 
ČSN EN 13806 (56 0068) Potraviny. Stanovení stopových prvků. Stanovení rtuti 

pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po 
tlakovém rozkladu. Specifikuje metodu stanovení rtuti metodou atomové absorpční 
spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu. Za pozornost stojí 
upozornění v kapitole 3 - Princip, které zní: UPOZORNĚNÍ - Použití této normy zahrnuje 
rizikové materiály, operace a vybavení. Tato norma nemá v úmyslu vyjmenovat všechny 
bezpečnostní problémy s ní spojené. Je na odpovědnosti uživatele této normy zajistit 
vhodnou zdravotní bezpečnost a přednostně stanovit platná pravidla pro její použití. 
ČSN EN 13806 byla vydána v únoru 2003.  

 
ČSN ISO 16649-1 (56 0079) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 

metoda stanovení počtu β-glukoronidázopozitivních Escherichia coli. Část 1: Technika 
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počítání kolonií vykultivovaných při 44ºC s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-
indoyl β-D-glukoronidu. Vydána v červnu 2003.  

 
ČSN ISO 16649-2 (56 0079) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 

metoda stanovení počtu β-glukoronidázopozitivních Escherichia coli. Část 2: Technika 
počítání kolonií vykultivovaných při 44ºC s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indoyl β-D-
glukoronidu. Vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN ISO 6579 z ledna 1999. 

 
ČSN EN ISO 6579 (56 0088) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 

metoda průkazu bakterií rodu Salmonella. V úvodu normy je upozorněno na to, že - 
vzhledem k velké různorodosti výrobků, které jsou potravinami a krmivy - nemusí být tato 
horizontální metoda ve všech detailech pro některé výrobky vhodná. V těchto případech lze 
použít odlišné metody pro tyto výrobky, avšak pouze tehdy, je-li to z oprávněných odborných 
důvodů zcela nezbytné. Kromě toho je na závěr této úvodní části uvedeno toto: VAROVÁNÍ: 
Z hlediska ochrany zdraví laboratorních pracovníků je nezbytné, aby se zkoušení 
zaměřené na průkazu bakterií rodu Salmonella typhi a Salmonella paratyphi provádělo 
výhradně v laboratořích k tomu vhodně vybavených, řízených zkušeným mikrobiologem 
a za podmínky, že s veškerými inkubovanými materiály se nakládá s velkou opatrností. 
Norma specifikuje horizontální metodu průkazu bakterií rodu Salmonella včetně Salmonella 
typhi a Salmonella paratyphi. Se zohledněním omezení, která jsou diskutována v úvodu, platí 
tato norma pro výrobky určené k lidské výživě a ke krmení zvířat a pro vzorky z prostředí 
potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje s potravinami. VAROVÁNÍ: Touto 
metodou nemusí být prokázány všechny kmeny Salmonella typhi a Salmonella paratyphi. 
ČSN EN 6579 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN ISO 6579 z ledna 1999. 
(V červenci 2003 byla k normě vydána „Oprava 1)-7/2003“.) 

Třída 57 - Výrobky potravinářského průmyslu 

Obsahuje technické normy pro zkoušení potravin obecně, dále předmětové technické 
normy pro mléko, tekuté výrobky z mléka, tvaroh a různé druhy sýrů, pro mražené výrobky 
z mléka, máslo, vejce a výrobky z vajec apod. Konečně technické normy pro drůbež, výrobky 
z mořských ryb, pro maso a masné výrobky a hotové zmrazené pokrmy. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována a archivována na Centru ZŽP 
(ing. D. Winklerová). V této publikaci uvádíme zpravidla jen jejich záznamy. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 147 norem (k témuž datu v r. 2002 - 121, 
v r. 2001 - 147 a v r. 2000 - 142 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 8 novelizovaných nebo nově vydaných 
norem.  

 
ČSN 56 0105-2 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. 

Část 2: Odběr vzorků. Vydána v lednu 2003. Nahradila kapitolu II ČSN 57 0105 z 22. 5. 
1964. 

 
ČSN 56 0105-3 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. 

Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce. Vydána 
v lednu 2003. Nahradila spolu s ČSN 57 0105-13 z ledna 2003 ČSN 57 0105-3 z 31. 8. 1978. 

 
ČSN 56 0105-10 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. 

Část 10: Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů. Vydána v lednu 2003.  
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ČSN 56 0105-11 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. 
Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce. Vydána v lednu 2003.  

 
ČSN 56 0105-13 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. 

Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce. Vydána v lednu 2003. Nahradila spolu 
s ČSN 57 0105-3 z ledna 2003 ČSN 57 0105-3 z 31. 8. 1978. 

 
ČSN 57 6510 Hovězí maso pro výsek. Vydána v únoru 2003.  
 
ČSN 57 6540 Vepřové maso pro výsek. Vydána v únoru 2003.  
 
ČSN 57 6570 Telecí maso pro výsek. Vydána v únoru 2003.  

Třída 58 - Výrobky potravinářského průmyslu 

Obsahuje technické normy pro zkoušení potravin obecně, dále předmětové technické 
normy pro rostlinné i živočišné tuky a oleje, čaj, koření, polévkové přípravky a dehydrované 
pokrmy, kávu, hořčici apod. Konečně předpisy (normy) pro hotová jídla pro veřejné 
stravování a sypké cereální směsi. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována a archivována na Centru ZŽP (ing. D. Winklerová). V této publikaci 
uvádíme zpravidla jen jejich záznamy. 

Třída 62 - Průmysl gumárenský, pryž 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 174 norem (k témuž datu v r. 2002 - 165, 
v r. 2001 - 166 a v r. 2000 - 163 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou, resp. nově 
vydanou normu.  

Obsahuje technické normy pro pryž, chemické a fyzikální zkoušky pryže a pro 
kaučuky. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 63 norem (k témuž datu v r. 2002 - 73, 
v r. 2001 - 79 a v r. 2000 - 87 norem). Poslední dva roky je tato třída norem prakticky bez 
pohybu; pokles počtu norem je způsoben jejich rušením bez náhrady. V prvém pololetí 
r. 2003, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, nebyla do této třídy doplněna 
žádná nová nebo novelizovaná norma.  

Třída 63 - Průmysl gumárenský, pryžové výrobky 

Obsahuje technické normy pro pryžové výrobky všeobecně, pro pneumatiky a pláště 
pro dopravní prostředky, pro pryžové výrobky pro technickou potřebu, pro pryžové i plastové 
hadice s koncovkami i bez nich apod. Konečně pro ochranné prostředky a ochranné rukavice 
z pryže. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 114 norem (k témuž datu v r. 2002 - 113, 
v r. 2001 - 132 a v r. 2000 - 132 norem). Pokles počtu norem je způsoben jejich rušením bez 
náhrady. V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí recenze a záznamy, byla v této třídě 
zachycena jediná nová, resp. novelizovaná norma.  

 
ČSN EN ISO 4074 (63 7000) Kondomy z přírodního latexu. Požadavky 

a zkušební metody. Specifikuje minimální požadavky a zkušební metody pro kondomy 
z přírodního latexu dodávané spotřebitelům k antikoncepčním účelům a k ochraně před 
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pohlavně přenosnými infekcemi. V úvodu normy je uvedeno toto: „kondom a jakýkoliv 
lubrikant, přísada, povrchová úprava, jednotlivý obalový materiál nebo prášek, použitý na 
kondomu by neměly obsahovat ani uvolňovat látky v množství, které je toxické, vyvolávající 
alergii (senzibilizující), místně dráždivé, nebo jinak škodlivé při běžných podmínkách 
skladování nebo použití. Pro stanovení bezpečnosti kondomů, zvláště s ohledem na rizika 
místní dráždivosti a citlivosti, má být uveden odkaz na ISO 10993-1 a ISO 10993-10.“ 
Poměrně rozsáhlá norma, cca 49 stran. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/42/EHS. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 4074 
byla vydána v únoru 2003. Nahradila ČSN EN 600 z ledna 1998. 

Třída 64 - Plasty 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro plasty všeobecně, a to zejména 
pro ionexy, nenasycené polyesterové pryskyřice, epoxidové, alkydové, fenolické a aminové 
pryskyřice, tvrditelné lisovací hmoty, styrenové polymery, fluoroplasty, termoplasty 
a výrobky z termoplastů, vrstvené hmoty a lamináty apod. Dále normy pro uhlíková vlákna, 
folie z polyethylenu a polyvinylchloridu, polykarbonátové fólie, syntetické usně, výztuže, 
vlákna a vodné disperze polymerů a kopolymerů. Konečně normy pro materiály a předměty 
z plastů ve styku s potravinami. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky 
sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 550 norem (k témuž datu v r. 2002 - 542, 
v r. 2001 - 539 a v r. 2000 - 443 norem).V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 19 novelizovaných, resp. nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN ISO 2535 (64 1212) Plasty. Nenasycené polyesterové pryskyřice. 

Stanovení doby gelace při teplotě okolí. Popisuje metody stanovení doby gelace při teplotě 
okolí (tj. od 18 °C do 30 °C) nenasycených polyesterových pryskyřic za definovaných 
podmínek. Referenční teplota, je-li potřebná, je 25 °C. V kapitole 5 - Chemikálie stojí za 
pozornost toto VAROVÁNÍ - Nikdy se nesmí smíchat methylethylketonperoxid 
s roztokem kobaltoktoátu, protože spolu tvoří výbušnou směs. Každá z těchto složek se 
vmíchá do nenasycené polyesterové pryskyřice odděleně. V návaznosti na to (zřejmě) je 
v kapitole 6 - Zkušební zařízení u čl. 6.5, který se týká pipet, toto další upozornění: 
DŮLEŽITÉ - Pipety (nebo byrety) musí být zřetelně označeny (pro urychlovač a pro 
iniciátor), aby nemohlo dojít k jejich záměně. ČSN EN ISO 2535 byla vydána v dubnu 
2003. Nahradila ČSN EN ISO 2535 ze srpna 1999. 

 
ČSN EN ISO 14632 (64 3045) Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD). 

Požadavky a zkušební metody. Vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN ISO 14632 
z listopadu 1999. 

 
ČSN EN ISO 15013 (64 3055) Vytlačované desky z polypropylenu (PP). 

Požadavky a zkušební metody. Vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN ISO 15013 
z listopadu 1999. 

 
ČSN EN 12943 (64 6901) Přídavné svařovací materiály pro termoplasty. Oblast 

použití, označování, požadavky, zkoušení. Vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 12943 ze září 2000. 
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ČSN EN 1186 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod 
zkoušení pro stanovení celkové migrace, Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové 
migrace do olivového oleje při celkovém ponoření, Část 3: Metody zkoušení pro stanovení 
celkové migrace do vodných potravin při celkovém ponoření, Část 4: Metody zkoušení pro 
stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely, Část 5: Metody zkoušení 
pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely, Část 6: 
Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku, Část 7: 
Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku, 
Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním 
předmětu, Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů 
potravin naplněním předmětu, Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do 
olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového 
oleje), Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsí syntetických 
triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C, Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové 
migrace za nízkých teplot, Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za 
vysokých teplot, Část 14: Metody zkoušení pro „náhradní zkoušky“ pro stanovení celkové 
migrace z plastů do tukových simulantů potravin použitím jako zkušebního média isooktanu 
a 95 % etanolu a Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů 
rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95 % etanolu.. Za pozornost stojí  - ve všech dále 
uvedených částech - Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou 
normu, a to k směrnicím 89/109/EHS (1), 90/128/EHS (2), 82/711/EHS (3), jejích změn 
93/8/ES (4) a 97/48/ES (5) a 85/572/EHS (6). (Plná znění českých názvů výše cit. Směrnic 
jsou v Bibliografii jednotlivých, dále citovaných norem.) V České republice jsou uvedené 
směrnice zavedeny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 
č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami 
a pokrmy. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto části: 

 
ČSN EN 1186-1 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové 
migrace. Uvádí pokyny pro výběr vhodných podmínek a metod zkoušení pro stanovení 
celkové migrace z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami, do simulantů potravin 
a zkušebních médií. ČSN EN 1186-1 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-2 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při 
celkovém ponoření. Popisuje metody zkoušení celkové migrace materiálů a předmětů 
z plastů do tukových simulantů potravin při celkovém ponoření zkušebních vzorků po 
zvolenou dobu do těchto tukových simulantů při teplotách vyšších než 20°C a nižších než 
100°C. Tato metoda je nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek, ale je aplikovatelná pro 
široký rozsah předmětů, nebo pro nádoby, ze kterých jsou vysekány zkušební vzorky 
vhodných rozměrů. Popsaná zkušební metoda je použitelná pro většinu typů plastů. Přesto 
existují plasty, o nichž je známo, že ji pro ně použít nelze. ČSN EN 1186-2 byla vydána 
v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-3 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů 
potravin při celkovém ponoření. Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace 
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z plastů do vodných simulantů potravin, které přicházejí do styku s potravinami, úplným 
ponořením zkušebních vzorků do vybraných simulantů při zkušebních teplotách, až do teploty 
refluxu po zvolenou zkušební dobu. ČSN EN 1186-3 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-4 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje 
pomocí migrační cely. Popisuje metody zkoušení celkové migrace simulantů potravin pouze 
z jednoho povrchu plastů ve formě desek a fólií, za teplot vyšších než 20°C a nižších než 
100 C po zvolenou dobu. Tato metoda je nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek. 
Částečně je vhodná pro ty materiály, které se skládají z více než jedné vrstvy nebo povrchu 
s různými migračními charakteristikami, a které se musí zkoušet tak, aby se potravinový 
simulant dostal do styku s povrchem, který je určen pro styk s potravinami. Popsaná zkušební 
metoda je použitelná pro většinu typů plastů. Přesto existují plasty pro které je známo, že ji 
použít nelze. ČSN EN 1186-4 byla vydána v lednu 2003. 

ČSN EN 1186-5 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 
Plasty. Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů 
potravin pomocí migrační cely. Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace 
do vodných simulantů potravin z jednoho povrchu plastů, určeného pro styk s potravinami, 
přičemž dojde k vystavení kontaktní plochy vybranému simulantu potraviny po zvolenou 
dobu styku, za použití migrační cely, teplotám vyšším nebo rovným 70°C. Tato metoda je 
nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek. Zejména je vhodná pro materiály, které se 
skládají z více vrstev, nebo povrchů s různými migračními charakteristikami, a které se musí 
zkoušet tak, aby se potravinový simulant dostal do styku s povrchem, který je určen pro styk 
s potravinami. ČSN EN 1186-5 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-6 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje 
pomocí vaku. Popisuje metody zkoušení celkové migrace do simulantů tukových potravin 
pouze z jednoho povrchu plastů ve formě fólie nebo desky, který je vystaven působení 
potravin, přičemž plastové fólie nebo desky jsou vytvarovány do tvaru vaků a naplněny při 
teplotách vyšších než 20°C a nižších než 100°C po zvolenou dobu. Standardní vak je vak 
s rozměry definovanými v 6.3. Tato metoda je nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek, 
které se mohou spojovat teplem nebo tlakem. Zejména je vhodná pro materiály, které se 
skládají z více vrstev a které se musí zkoušet tak, aby se potravinový simulant dostal do styku 
s povrchem, který je určen pro styk s potravinami. Popsaná zkušební metoda je použitelná pro 
většinu typů plastů. Přesto existují plasty, u nichž je známo, že ji pro ně použít nelze. 
ČSN EN 1186-6 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-7 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů 
potravin pomocí vaku. Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do 
vodných simulantů potravin z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami, a které jsou 
vytvarovány z fólie nebo desky do standardních vaků a jsou naplněny po zvolenou dobu 
daným simulantem potraviny při teplotách nižších nebo rovných 70°C. Tato metoda je 
nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek, které se mohou spojovat teplem nebo tlakem. 
Zejména je vhodná pro materiály, které se skládají z více vrstev a které se musí zkoušet tak, 
aby se potravinový simulant dostal do styku s povrchem, který je určen pro styk 
s potravinami. Rozměry standardního vaku jsou definovány. ČSN EN 1186-7 byla vydána 
v lednu 2003. 
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ČSN EN 1186-8 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 
Plasty. Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje 
naplněním předmětu. Specifikuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do 
simulantů tukových potravin z materiálů a předmětů z plastů, přičemž zkušební vzorky jsou 
naplněny simulantem potraviny za teplot vyšších než 20°C a nižších než 100°C po zvolenou 
dobu. Tato metoda je nejvhodnější pro plasty ve formě nádob a výrobků, které mohou být 
naplněny. Zkušební vzorky podle této metody umožňují zkoušení nehomogenních výrobků za 
předpokladu, že nejsou příliš velké. Popsaná zkušební metoda je použitelná pro většinu typů 
plastů. Přesto existují plasty pro které je známo, že ji použít nelze. ČSN EN 1186-8 byla 
vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-9 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů 
naplněním předmětu. Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných 
simulantů potravin z předmětů ve formě nádob (kontejnerů), a to z té plochy plastu, která je 
určena pro styk s potravinami, přičemž dojde k naplnění výrobku vybraným simulantem 
otraviny po zvolenou dobu styku při teplotách nižších nebo rovných 70°C. Tato metoda je 
nejvhodnější pro plasty ve formě nádob a pro předměty, které mohou být naplněny. 
ČSN EN 1186-9 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-10 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje 
(modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje). 
Popisuje metody zkoušení celkové migrace materiálů a předmětů z plastů do tukových 
simulantů potravin při celkovém ponoření zkušebního vzorku po zvolenou dobu do těchto 
tukových simulantů při teplotách vyšších než 5°C a nižších nebo rovných 175°C. Tato metoda 
se týká plastů, které jsou rozpustné v chloroformu, toluenu, xylenu nebo tetrahydrofuranu a 
nerozpustné v metanolu. Tuto metodu lze také použít pro plasty, které jsou pouze částečně 
rozpustné v chloroformu, toluenu, xylenu a nerozpustné v metanolu. ČSN EN 1186-10 byla 
vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 1186-11 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických 
triglyceridů označených izotopem uhlíku 14 C. Specifikuje metody zkoušení pro stanovení 
celkové migrace z materiálů a předmětů z plastů do tukových simulantů potravin do směsi 
syntetických triglycerdů označených izotopem uhlíku 14 C (dále jen ST) při teplotách vyšších 
než 20°C a nižších nebo rovných 121°C po zvolenou dobu. Tyto metody jsou vhodné pro 
plasty ve formě fólií a desek, široký rozsah předmětů nebo nádob, ze kterých jsou vysekány 
zkušební vzorky vhodných rozměrů, nebo pro výrobky nebo nádoby, které mohou být 
naplněny. Popsaná metoda zkoušení je použitelná pro většinu typů plastů. ČSN EN 1186-11 
byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 1186-12 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot. 
Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin 
z plastových materiálů a předmětů úplným ponořením zkušebních vzorků po zvolenou dobu 
do tukového simulantu potravin při teplotách od 5°C do 20°C včetně. Tato metoda je 
nejvhodnější pro plasty ve formě fólií a desek, ale je aplikovatelná pro široký rozsah 
předmětů nebo pro nádoby, ze kterých jsou vysekávány zkušební vzorky vhodných rozměrů. 
Tukovým simulantem potravin, který se používá v těchto metodách, je slunečnicový olej 
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zbavený vosků, který na rozdíl od olivového oleje zůstává tekutý i při nižší zkušební teplotě. 
Popsaná zkušební metoda je použitelná pro většinu typů plastů. Přesto existují plasty u nichž 
je známo, že ji použít nelze. ČSN EN 1186-12 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 1186-13 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot. 
Popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin 
u plastů a výrobků z plastů, celkovým ponořením zkušebních vzorků do tukových simulantů 
potravin po zvolenou dobu při teplotách od 100°C do 175°C včetně. Je také popsán postup 
s nahrazením zkušebního média. V tomto náhradním postupu je hmotnost složek 
adsorbovaných na modifikovaný polyfenylenoxid (MPPO) považována za měřítko stanovení 
celkové migrace do olivového oleje. Popsané metody jsou nejvhodnější u výrobků určených 
pro styk s potravinami ve formě fólií a desek, ale může se použít pro řadu předmětů a nádob. 
ČSN EN 1186-13 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN P ENV 1186-13 z října 1999. 

 
ČSN EN 1186-14 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 14: Metody zkoušení pro „náhradní zkoušky“ pro stanovení celkové 
migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média 
isooktanu a 95% ethanolu. Popisuje metody zkoušení „náhradních zkoušek“ používající 
těkavá zkušební média isooktan a 95 % (objem/objem) vodný ethanol, pro stanovení celkové 
migrace z plastů určených pro styk s tukovými potravinami při všech teplotách a po 
jakoukoliv dobu. Tyto metody jsou vhodné pro různé vzorky plastů. ČSN EN 1186-14 byla 
vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN P ENV 1186-14 z října 1999. 

 
ČSN EN 1186-15 (64 7110) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Plasty. Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou 
extrakcí do isooktanu a/nebo 95 % ethanolu. Specifikuje dvě alternativní metody zkoušení, 
a to metody A a B, ve smyslu zkoušky extrakce při „drastičtějších podmínkách zkoušení“, pro 
stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin. ČSN EN 1186-15 byla vydána 
v červnu 2003. 

Třída 65 - Výrobky chemického průmyslu 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro výrobky chemického průmyslu 
všeobecně, včetně bezpečnostních předpisů, a to zejména pro anorganické výrobky 
(tj. kyseliny, zásady, oxidy, soli, technické plyny apod.). Dále průmyslová hnojiva, pesticidy, 
ropné výrobky (uhlovodíkové plyny, motorová paliva, minerální oleje, parafíny, asfalty, topné 
oleje apod.). Konečně normy pro dehty a výrobky z dehtů, pro nejrůznější organická barviva, 
pigmenty a laky i pro jejich zkoušení. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 408 norem (k témuž datu v r. 2002 - 511, 
v r. 2001 - 512 a v r. 2000 - 525 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 11 novelizovaných, resp. nově 
vydaných norem.  

 
ČSN ISO 1998-5 (65 6000) Ropný průmysl. Terminologie. Část 5: Doprava, 

skladování, distribuce. Obsahuje seznam ekvivalentních anglických a francouzských 
termínů používaných v ropném průmyslu v oblasti dopravy, skladování a distribuce a jim 
korespondujících definicí uvedených ve dvou jazycích. Poznámka recenzenta: České vydání 
normy francouzské termíny neobsahuje. Tato norma byla zavedena proto, aby pokrývala 
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oblast ropného průmyslu, která je orientována na ropy a ropné produkty, včetně všech 
zpracovatelských postupů, počínaje těžbou, až po konečné použití. Česky a anglicky je 
uvedeno názvosloví, v obou těchto jazycích je definováno cca 84 hesel. ČSN ISO 1998-5 byla 
vydána v květnu 2003. 

 
ČSN ISO 1998-7 (65 6000) Ropný průmysl. Terminologie. Část 7: Různé termíny. 

Obsahuje seznam ekvivalentních anglických a francouzských termínů spolu s odpovídajícími 
definicemi používanými v ropném průmyslu, které nevykazovaly dostatečnou relevanci pro 
zařazení do některé ze šesti kategorií jiných částí této normy. Poznámka recenzenta: České 
vydání normy francouzské termíny neobsahuje. Tato norma byla zavedena proto, aby 
pokrývala oblast ropného průmyslu, která je orientována na ropy a ropné produkty, včetně 
všech zpracovatelských postupů, počínaje těžbou, až po konečné použití. Česky a anglicky je 
uvedeno názvosloví. V obou těchto jazycích je definováno cca 22 hesel. ČSN ISO 1998-7 
byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN ISO 1998-99 (65 6000) Ropný průmysl. Terminologie. Část 99: Rejstřík. 

Uvádí seznam ekvivalentních anglických a francouzských termínů používaných v ropném 
průmyslu a doprovázených odpovídajícími definicemi ve dvou jazycích. Poznámka 
recenzenta: tato norma obsahuje v podstatě jen rejstříky. Definice uvedeny nejsou. Byla 
sestavena tak, aby sloužila evidentní pohotové potřebě přípravy referenčních dokumentů. 
Proto nezahrnuje všechny možné termíny; ty, jejichž význam je jednoznačný, byly vyloučeny. 
Norma byla zavedena proto, aby pokrývala oblast ropného průmyslu, která je orientována na 
ropy a ropné produkty, včetně všech zpracovatelských postupů, počínaje těžbou až po 
konečné užití. Není však zavedena k tomu, aby zcela pokrývala zařízení a postupy používané 
na ropných těžebních polích. Přesto jsou však definovány i některé základní prvky zařízení 
a některé postupy těžby, a to především tehdy, když přispívají ke zpřesnění popisu výrobního 
procesu, nebo produktů nezbytných k jeho porozumění, nebo když je třeba zamezit některým 
nedorozuměním. Definice jsou navrhovány pro použití v národních a mezinárodních 
normalizačních dokumentech. Je třeba však poznamenat, že nejsou míněny jako zákonné 
definice. Tato část vysvětluje klasifikační systém kategorií a systému číslování termínů. 
Poskytuje obecný rejstřík. Norma je uveřejněna paralelně v českém a anglickém jazyce. 
ČSN ISO 1998-99 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 12937 (65 6059) Ropné výrobky. Stanovení vody. Coulometrická 

titrační metoda podle Karl Fischera. Norma specifikuje metodu přímého stanovení vody 
v ropných výrobcích s bodem varu pod 390°C. Pokrývá rozmezí hmotnostního zlomku od 
0,003 % (m/m) do 0,100 % (m/m). Neplatí pro výrobky obsahující ketony, ani pro zbytkové 
topné oleje. Normu lze použít pro mazací základové oleje. Pro tyto materiály však nebyla 
stanovena shodnost. Shodnost uvedená v kapitole 12 se opírá o údaje získané s použitím 
systémů s duálními kyvetami a duálními elektrolyty. V úvodu normy stojí za pozornost tato 
VÝSTRAHA - Používání této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné 
materiály, činnosti a zařízení. Účelem této normy není věnovat se všem bezpečnostním 
problémům spojeným s jejím používáním. Je odpovědností uživatele této mezinárodní 
normy zavést před jejím použitím příslušné bezpečnostní a zdravotnické postupy a určit 
vhodnost omezení předpisy. Zvláštní upozornění na nebezpečí metanolu, obsaženého ve 
Fischerově činidle, norma neobsahuje. ČSN EN ISO 12937 byla vydána v dubnu 2003. 
Nahradila ČSN EN ISO 12937 z července 2001. 

 
ČSN ISO 3016 (65 6078) Ropné výrobky. Stanovení bodu tekutosti. Specifikuje 

metodu stanovení bodu tekutosti topných olejů, základní suroviny těžkých mazacích olejů 
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a výrobků obsahujících složky zbytkového paliva. V úvodu normy stojí za pozornost tato 
VÝSTRAHA - Použití této mezinárodní normy mohou komplikovat nebezpečné materiály, 
činnosti a zařízení. Účelem této normy není věnovat se všem bezpečnostním problémům 
spojeným s jejím užíváním. Uživatel této normy sám nese odpovědnost za to, že před 
použitím normy zavede příslušné bezpečnostní a zdravotně nezávadné pracovní postupy a 
rozhodne o vhodnosti jejich vymezení předpisy. ČSN ISO 3016 byla vydána v březnu 2003. 
Nahradila ČSN 65 6078 z 24 10. 1981. 

 
ČSN EN 12766-1 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje. Stanovení PCB 

a příbuzných výrobků. Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů 
plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD). 
Specifikuje metodu stanovení koncentrace až 12 individuálních nebo ohraničených 
nerozlišených malých skupin kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB) v ropných 
výrobcích a příbuzných materiálech specifikovaným separačním postupem plynové 
chromatografie. Separace plynovou chromatografií platí pro různé kvantifikační postupy 
popsané v části 2 této normy. Norma platí pro neupotřebené, upotřebené a zpracované (např. 
dechlorované) ropné výrobky včetně syntetických mazacích olejů, a pro ropné výrobky 
a syntetické mazací oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadních 
materiálů. Za pozornost stojí v Předmětu normy uvedená tato VÝSTRAHA: Používání této 
normy mohou komplikovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem této 
normy není věnovat se všem bezpečnostním problémům spojeným s jejím používáním. 
Uživatel této normy sám nese odpovědnost za to, že před použitím normy zavede 
příslušné bezpečnostní, zdravotnické pracovní postupy, jakož i postupy na ochranu 
životního prostředí, a že rozhodne o přiměřenosti jejich vymezení předpisy. 
ČSN EN 12766-1 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 12766-1 z října 2000. 

 
ČSN 65 6307 Ropné výrobky. Plastická maziva. Stanovení penetrace kuželem 

a mikropenetrační zkouška. Vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN 65 6307 z 14. 10. 1978 
a ČSN 65 6328 z 4. 1. 1961. 

 
ČSN 65 6508 Motorová paliva. Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO). 

Technické požadavky a metody zkoušení. Určuje požadavky kvality a metody zkoušení pro 
směsné motorové nafty obsahující MEŘO (methylestery řepkového oleje) tak, jak jsou 
v tuzemsku vyráběny, dováženy, expedovány a prodávány. Jsou normalizovány dva druhy 
směsných motorových naft, a to s obsahem MEŘO nad 30 % a do 5 %. Za pozornost stojí, 
v čl. 3.1 z kapitoly 3 - Všeobecně uvedené, toto: UPOZORNĚNÍ - Vzhledem ke zvýšené 
biologické odbouratelnosti není toto směsné palivo obvykle vhodné pro dlouhodobé 
skladování. Technické požadavky na směsné motorové nafty jsou soustředěny do tabulky 1, 
kde je z hygienicky, resp. bezpečnostně významných parametrů normalizován pouze bod 
vzplanutí (> 55ºC). Poznámka recenzenta: Text kapitoly 7 informuje o tom, že údaje 
o nebezpečných vlastnostech, pokyny pro bezpečné nakládání a požárně technické 
charakteristiky motorové nafty jsou uvedeny v příslušných bezpečnostních listech. Dále se 
uvádí, že tyto listy je povinen zpracovat a poskytnout před uvedením výrobku na trh 
výrobce/dovozce. Není - bohužel - uvedeno, že na poskytnutí bezpečnostního listu nemá nárok 
spotřebitel. ČSN 65 6508 byla vydána v únoru 2003. Nahradila ČSN 65 6508 ze srpna 1998 
a ČSN 65 6509 ze září 1998. 

 
ČSN EN ISO 6743-4 (65 6600) Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky 

(třída L). Klasifikace. Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy). Norma by se měla by se 
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číst v souvislosti s (ČSN EN) ISO 6743-0. Tato klasifikace v současné době nepřipouští 
automobilové brzdové kapaliny a kapaliny dopravované vzduchem. Avšak toto vydání 
zahrnuje kategorie kapalin přijatelných pro životní prostředí, např,: HETG, HEPG, HEES 
a HEPR. (Tyto zkratky - pojmy jsou vysvětleny v tabulce 1: Klasifikace hydraulických 
kapalin.) ČSN EN ISO 6743-4 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 6743-4 
z května 2002. 

 
ČSN 65 6690 Odpadní oleje. Stanoví podmínky pro nakládání s minerálními, 

polosyntetickými i syntetickými odpadními oleji. Respektuje přijaté legislativní změny a dělí 
odpadní oleje (OO) do jednotlivých kategorií z hlediska jejich užití k regeneraci, 
přepracování či spálení. Určuje způsob kvalitativních zkoušek, a další podrobnosti souvisící 
s nakládáním s nimi. Stručná norma, která poměrně podrobně stanoví technické požadavky na 
OO i (v normativní Příloze A) seznam látek, se kterými nesmějí být OO smíšeny. (Jsou to 
látky, uvedené v příloze č. 15 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., která se týká podrobností 
nakládání s odpady.) Za pozornost stojí údaj v kapitole 9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, který stručnou (a zavádějící) větou uvádí, že „ pro bezpečnost práce a ochranu zdraví 
pracovníků, manipulujících s odpadními oleji, platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 0202.“ Obě tyto 
technické normy se - bohužel - prakticky ochrany zdraví při práci nedotýkají. ČSN 65 6690 
byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN 65 6690 z 10. 5. 1991. 

 
ČSN 65 7991 Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky a metody 

zkoušení. Určuje požadavky kvality a metody zkoušení pro topné oleje na bázi ropy tak, jak 
jsou v tuzemsku prodávány a expedovány. Platí pro topné oleje používané jako topné médium 
v zařízeních pro tento účel schválených. Za pozornost stojí kapitola 7 - Bezpečnostní pokyny, 
kde se uvádí, že „ Informace o nebezpečných vlastnostech, pokyny pro bezpečné nakládání 
a požárně technické charakteristiky pro jednotlivé typy topných olejů jsou uvedeny 
v příslušných bezpečnostních listech. Zpracovat a poskytnout tyto bezpečnostní listy 
v předepsaném formátu před uvedením výrobku na trh, je v souladu s platnou legislativou 
povinností výrobce/dovozce.“ Z normalizovaných údajů je hygienicky významný obsah síry 
(pro vysokosirné > 1,0 %, pro nízkosirné < 1,0 %.) a bezpečnostně (požárně) bod vzplanutí 
(66 až 85°C). Poměrně stručná norma, 5 stran. ČSN 65 7991 byla vydána v lednu 2003. 
Nahradila ČSN 65 7991 z 11. 10. 1989. 

Třída 66 - Výrobky chemického průmyslu 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro další výrobky chemického 
průmyslu, a to zejména estery, změkčovadla, zvláčňovadla, ethanol a další alkoholy, ostatní 
alifatické sloučeniny, aromatické uhlovodíky, organické kyseliny apod. Dále léčiva a dentální 
přípravky. Konečně fotografické materiály, výbušniny a pyrotechniku, lepidla a též normy 
pro brzdové a mrazuvzdorné kapaliny. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě byly k 1. lednu 2003 celkem 293 normy (k témuž datu v r. 2002 - 326, 
v r. 2001 - 348 a v r. 2000 - 360 norem). Pokles počtu jsou zpravidla normy rušené bez 
náhrady. V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 20 novelizovaných, resp. nově vydaných norem.  

 
ČSN EN 13857-3 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití. Část 3: Informace 

poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Specifikuje 
informace poskytované uživateli výrobcem výbušnin pro civilní použití nebo jeho 
zplnomocněným zástupcem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
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o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/15/EHS, která se vztahuje 
na výbušniny pro civilní použití. Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena 
nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro 
civilní použití a jejich uvádění na trh. ČSN EN 13857-3 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 13631 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 

Norma obsahuje následující části: Část 1: Požadavky, Část 2: Stanovení tepelné stability 
výbušnin, Část 3: Stanovení citlivosti brizantních trhavin ke tření, Část 4: Stanovení citlivosti 
výbušnin k nárazu, Část 5: Stanovení vodovzdornosti, Část 6: Stanovení odolnosti 
hydrostatickému tlaku, Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách, 
Část 10: Ověření iniciačních prostředků, Část 11: Stanovení přenosu detonace, Část 12: 
Stanovení iniciační schopnosti počinových náloží, Část 13: Metoda stanovení hustoty, 
Část 14: Stanovení detonační rychlosti, Část 15: Výpočet termodynamických vlastností 
a Část 16: Detekce a měření toxických plynů. Za pozornost stojí v každé Části Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/15/EHS, 
která se vztahuje na výbušniny pro civilní použití. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
Směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na výbušniny pro civilní použití a jejich uvádění na trh. Všechny dále uvedené Části byly 
vydány v červnu 2003: 

 
ČSN EN 13631-2 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 

Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin. Specifikuje metodu hodnocení stability 
výbušnin při jejich vystavení zvyšujícím se tepelným podmínkám.  

 
ČSN EN 13631-4 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 

Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu. Specifikuje metodu stanovení citlivosti 
výbušnin k nárazu.  

 
ČSN EN 13631-5 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 

Část 5: Stanovení vodovzdornosti. Specifikuje metodu stanovení odolnosti proti vodě 
náložkovaných nebo sypkých brizantních trhavin pro civilní použití, které jsou navrženy pro 
použití při trhacích pracích ve vlhkých podmínkách.  

 
ČSN EN 13631-6 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 

Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku. Specifikuje metody stanovení 
schopnosti brizantních trhavin pro civilní použití detonovat za působení hydrostatického 
tlaku. Tato metoda je použitelná pro brizantní trhaviny v náložkách a jako volně sypané 
výrobky, zamýšlené pro použití za podmínek, kde může hydrostatický tlak nepříznivě působit 
na jejich bezpečnost a spolehlivost. Metoda je omezena na výbušniny, které jsou schopny 
detonovat bez prostorového omezení při normálním atmosférickém tlaku.  

 
ČSN EN 13630 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Norma obsahuje následující části: Část 1: Požadavky, Část 2: Stanovení tepelné stability 
bleskovic a zápalnic, Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření, Část 4: Stanovení 
citlivosti bleskovic k nárazu, Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru, Část 6: 
Měření odolnosti bleskovic v tahu, Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic, Část 8: 
Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic, Část 9: Stanovení přenosu detonace 
z bleskovice na bleskovici, Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic, Část 11: 
Stanovení rychlosti detonace bleskovic a Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic. Jde 
většinou o poměrně stručné normy, jejichž vlastní text zpravidla nepřesahuje 2 strany. Za 
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pozornost stojí v každé Části Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/15/EHS, která se vztahuje na výbušniny 
pro civilní použití. Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití 
a jejich uvádění na trh. Všechny dále uvedené Části byly vydány v červnu 2003: 

 

ČSN EN 13630-2 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 
Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic. Popisuje metodu stanovení tepelné 
stability bleskovic a zápalnic pro civilní použití při zvýšených teplotách.  

 
ČSN EN 13630-3 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření. Specifikuje metodu stanovení 
citlivosti ke tření jádra ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených 
bleskovic pro civilní použití.  

 
ČSN EN 13630-4 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu. Specifikuje metodu stanovení citlivosti 
k nárazu ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro 
civilní použití, jsou-li vystaveny dopadové energii 10 J.  

 
ČSN EN 13630-6 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu. Specifikuje metodu stanovení odolnosti 
v tahu ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro civilní 
použití, s výbušným jádrem majícím plnění ne více než 40 g/m.  

 
ČSN EN 13630-7 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic. Specifikuje metodu stanovení iniciační 
schopnosti ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro 
civilní použití, rozbuškou s definovanou iniciační schopností.  

 
ČSN EN 13630-8 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice a zápalnice. 

Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic. Specifikuje metodu stanovení 
vodovzdornosti ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic 
a vodovzdorných zápalnic.  

 
ČSN EN 13630-11 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice 

a zápalnice. Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic. Specifikuje metodu 
stanovení detonační rychlosti bleskovic.  

 
ČSN EN 13630-12 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice 

a zápalnice. Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic. Specifikuje metodu stanovení doby 
hoření zápalnic.  

 
ČSN EN 13763 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky a zpožďovače. 

Norma obsahuje následující části: Část 1: Požadavky, Část 2: Stanovení tepelné stability, 
Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu, Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů 
a detonačních trubek vůči oděru, Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů 
a detonačních trubiček proti poškození pořezáním, Část 6: Stanovení odolnosti přívodních 
vodičů proti popraskání při nízkých teplotách, Část 7: Stanovení mechanické pevnosti 
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přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění, Část 8: Stanovení 
odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím, Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči 
ohybu, Část 10: Stanovení odolnosti těsnění vůči krutu, Část 11: Stanovení odolnosti 
rozbušek a zpožďovačů proti pádu, Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku, Část 
13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji, Část 14: 
Stanovení odolnosti elektrických rozbušek účinkům radiových frekvencí, Část 15: Stanovení 
ekvivalentní iniciační mohutnosti, Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění, Část 17: Stanovení 
bezpečného proudu elektrických rozbušek, Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu 
elektrických rozbušek, Část 19: Stanovení roznětného impulzu elektrických rozbušek, Část 20: 
Stanovení celkové odolnosti elektrických rozbušek, Část 21: Stanovení elektrického 
přeskokového napětí elektrických rozbušek, Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a 
elektrické pevnosti přívodních vodičů., Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační 
trubičce, Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky, Část 25: Stanovení 
přenosové kapacity přenašečů a spojovacího příslušenství, Část 26: Definice, metody a 
požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a 
zpožďovačů a Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy. Za 
pozornost stojí v každé Části Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/15/EHS, která se vztahuje na výbušniny 
pro civilní použití. Poznámka recenzenta: V ČR je tato Směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití a 
jejich uvádění na trh. Všechny dále uvedené Části byly vydány v červnu 2003: 

 
ČSN EN 13763-2 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky 

a zpožďovače. Část 2: Stanovení tepelné stability. Specifikuje metodu stanovení tepelné 
stability elektrických rozbušek, neelektrických rozbušek, povrchových spojek, 
bleskovicových zpožďovačů a detonačních trubiček pro použití s neelektrickými rozbuškami.  

 
ČSN EN 13763-3 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky 

a zpožďovače. Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu. Specifikuje metodu ověření, že 
zážehové rozbušky, elektrické rozbušky, neelektrické rozbušky, povrchové spojky, detonační 
trubičky a bleskovicové zpožďovače neexplodují, jsou-li za specifických podmínek vystaveny 
nárazu.  

 
ČSN EN 13763-23 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky 

a zpožďovače. Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce. Specifikuje 
metodu stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce pro použití s neelektrickými 
rozbuškami.  

 
ČSN EN 13763-24 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky 

a zpožďovače. Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky. Specifikuje 
metodu stanovení elektrického izolačního odporu (nevodivosti) a elektrické přeskokové 
vzdálenosti detonačních trubiček pro použití s neelektrickými rozbuškami.  

 
ČSN EN 14493 (66 8579) Strukturní lepidla. Stanovení dynamické odolnosti 

vysoce pevných slepů vůči štípání rázem. Metoda štípání rázem pomocí klínu. 
Specifikuje metodu štípání rázem pomocí klínu, sloužící pro stanovení odolnosti vysoce 
pevných slepů dvou kovových adherendů vůči štípání, při rázovém namáhání za 
předepsaných podmínek přípravy a zkoušení. Tato metoda umožňuje volbu kovových 
adherendů z tenkých desek odpovídajících materiálům běžně používaným v průmyslu, např. 
automobilovém. Za pozornost stojí kapitola 5 - Bezpečnost, kde se uvádí: „Osoby používající 
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tuto normu by měly být obeznámeny s běžnou laboratorní praxí. Není účelem této normy 
postihnout všechna případná rizika spojená s jejím používáním. Je povinností uživatele, aby 
učinil veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečil 
dodržování evropských, nebo národních regulačních předpisů.“ ČSN EN 14493 byla vydána 
v květnu 2003. 

ČSN EN ISO 15908 (66 8690) Lepidla pro termoplastické potrubní systémy. 
Metody zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel. Specifikuje metodu zkoušení pro 
stanovení tepelné stability rozpouštědlových a bezrozpouštědlových lepidel obsahujících 
chlorid, pro spojování termoplastických potrubních systémů. Za pozornost stojí kapitola 5 -
 Bezpečnost, kde se uvádí: „Osoby používající tuto normu by měly být obeznámeny s běžnou 
laboratorní praxí. Není účelem této normy postihnout všechna případná rizika, spojená s jejím 
používáním. Je povinností uživatele, aby učinil veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zabezpečil dodržování evropských nebo národních regulačních 
předpisů.“ ČSN EN ISO 15908 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 9311-2 (66 8692) Lepidla pro termoplastické potrubní systémy. 

Část 2: Hodnocení smykové pevnosti. Vydána v lednu 2003. 

Třída 67 - Výrobky chemického průmyslu 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro další skupinu výrobků 
chemického průmyslu, a to zejména pro pigmenty, nátěrové hmoty a tiskařské barvy a pro 
jejich zkoušení. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 189 norem (k témuž datu v r. 2002 - 173, 
v r. 2001 - 200 a v r. 2000 - 185 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 3 novelizované, resp. nově vydané 
normy.  

 
ČSN EN ISO 787-13 (67 0520) Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv. 

Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů. Vydána v lednu 
2003. Nahradila ČSN EN ISO 787-13 z dubna 2002. 

 
ČSN EN ISO 787-14 (67 0520) Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv. 

Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu. Vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 787-14 z dubna 2002. 

 
ČSN EN ISO 3549 (67 1415) Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty. 

Specifikace a zkušební metody. Předepisuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro 
pigmenty z práškového zinku, vhodné pro použití v ochranných povlacích. Za pozornost stojí 
tabulka 1 v kapitole 4, která obsahuje údaje o složení práškového zinku, resp. obsah olova, 
kadmia, arzenu, železa a chloridů v něm. Zajímavá je výstraha u roztoku borhydridu sodného, 
která zní: VAROVÁNÍ Borhydrid sodný je při požití škodlivý. Nevdechovat prach. 
Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží. ČSN EN ISO 3549 byla vydána v lednu 2003. 

Třída 68 - Výrobky chemického průmyslu 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro poslední skupinu výrobků 
chemického průmyslu, a to zejména pro mýdla a detergenty, kosmetiku, vonné kompozice, 
a konečně pro (abecedně seřazené) anorganické i organické čisté chemikálie a činidla, včetně 
(ve většině případů) zkušebních metod. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 
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V této třídě byly k 1. lednu 2003 celkem 94 normy (k témuž datu v r. 2002 - 99, 
v r. 2001 - 107 a v r. 2000 - 108 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše 
recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou, resp. nově vydanou 
normu.  

Třída 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu 

Obsahuje názvoslovné a předpisové technické normy pro zařízení chemického 
průmyslu, a to zejména pro příruby, obslužné konstrukce nádob, stroje na zpracování plastů 
a pryže, stroje pro gumárenskou a plastikářskou technologii, odstředivky, předpisy pro 
zařízení na výrobu plynů, odparky, tlakové nádoby, výměníky tepla. Dále pro kryogenické 
nádoby, nadzemní i podzemní nádrže (včetně uskladňovacích), tlakové nádoby na dopravu 
plynů a konečně součásti nádob. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě byla k 1. lednu 2002 celkem 131 norma (k témuž datu v r. 2002 - 146, 
v r. 2001 - 137 a v r. 2000 - 130 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 14 novelizovaných, resp. nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 764-2 (69 0004) Tlaková zařízení. Část 2: Veličiny, značky a jednotky. 

Definuje  základní  veličiny,  značky  a  jednotky  používané  pro  tlaková  zařízení  a  
sestavy, na které se vztahuje Evropská směrnice 97/23/ES, která se týká tlakových zařízení. 
ČSN EN 764-2 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 764-3 (69 0004) Tlaková zařízení. Část 3: Definice zúčastněných stran. 

Uvádí termíny a definice stran zúčastněných na konstrukci, výrobě, zkoušení a kontrole 
tlakových zařízení a sestav určených Evropskou směrnicí 97/23/ES, která se týká tlakových 
zařízení. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno 14 hesel. ČSN EN 764-3 byla 
vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 764-7 (69 0004) Tlaková zařízení. Část 7: Bezpečnostní systémy pro 

netopená tlaková zařízení. Stanoví požadavky na bezpečnostní systémy ochraňující nádobu, 
sestavu nádob, potrubí nebo příslušenství před překročením provozních podmínek. Rovněž 
pokrývá indikátory a poplašnou výstroj vztahující se k bezpečnosti, signalizační a výstražná 
zařízení používaná v bezpečnostním systému. Zařízení, spojené vzájemně potrubím 
přiměřeného objemu, bez možnosti jeho zablokování a neobsahujícího žádnou armaturu, která 
by mohla oddělit jakoukoliv část od bezpečnostního systému, může být považováno za jediný 
tlakový systém při zvažování požadavků na ochranu před překročením tlaku. Bezpečnostní 
systémy zahrnují vnitřní spoje mezi chráněným zařízením a místem vypouštění. Toto místo 
může být buď výstupem do atmosféry nebo vstupem do uzavřeného určeného systému. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 764-7 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 13445 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Norma se skládá 

z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Materiály, Část 3: Konstrukce a výpočet, 
Část 4: Výroba, Část 5: Kontrola a zkoušení, Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu 
tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem a CR 13445-7 Část 7: Návod 
na používání postupů posouzení shody. Za pozornost ve všech dále recenzovaných částech 
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stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to 
k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení, v platném znění. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Část 1: Všeobecně. 
Stanoví termíny, definice, značky a jednotky, které jsou používány v celé ČSN EN 13445. 
Tato část rovněž uvádí návody o zásadách, na kterých byla každá část normy založena. Tyto 
informace jsou zaměřeny na pomoc uživatelům ČSN EN 13445. Norma platí pro netopené 
tlakové nádoby vystavené nejvyššímu dovolenému tlaku většímu než 0,5 bar, může však být 
použita rovněž pro nádoby pracující při nižších tlacích včetně vakua. Tato norma platí do 
nejvyšších dovolených teplot, pro které nemusí být bráno v úvahu tečení, tj. pro nejvyšší 
dovolené teploty, pro které odpovídající nejvyšší výpočtová teplota prokazuje příslušnou 
smluvní mez kluzu menší, než je pevnost v tečení za 100 000 hodin. U feritických ocelí tato 
hranice odpovídá výpočtové teplotě přibližně do 380ºC. ČSN EN 13445-1 byla vydána 
v červnu 2003. 

 
ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Část 2: Materiály. 

Specifikuje požadavky na materiály (včetně materiálů plátovacích) pro netopené tlakové 
nádoby podle ČSN EN 13445-1:2002 vyráběné z kovových materiálů. V současné době je 
omezena na oceli s dostatečnou houževnatostí. Tento dokument není použitelný pro oblast 
tečení (creepu). Tento dokument specifikuje požadavky na volbu, kontrolu, zkoušení 
a značení kovových materiálů pro výrobu netopených tlakových nádob. Tato část neposkytuje 
požadavky na materiál a jeho výběr pro nádoby konstruované s použitím návrhu analýzou - 
přímý způsob (DBA) z přílohy B v ČSN EN 13445-3:2002. Poměrně rozsáhlá norma, cca 57 
stran. ČSN EN 13445-2 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 13445-2 z listopadu 
2002. 

 
ČSN EN 13445-4 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Část 4: Výroba. Stanoví 

požadavky na výrobu netopených tlakových nádob a jejich částí vyrobených z ocelí, včetně 
jejich připojení k netlakovým částem. Stanoví požadavky na identifikovatelnost materiálu, 
výrobní tolerance, požadavky na svařování a zkoušky v průběhu výroby, požadavky na 
tváření, tepelné zpracování, opravy a dokončovací operace. Tento dokument neobsahuje 
předpisy s požadavky na výrobu nádob navrhovaných s použitím návrhu analýzou - přímý 
způsob (DBA) z přílohy B v ČSN EN 13445-3:2002. Poměrně rozsáhlá norma, cca 52 stran. 
ČSN EN 13445-4 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 13445-4 z listopadu 2002. 

 
ČSN EN 13445-5 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Část 5: Kontrola 

a zkoušení. Popisuje kontrolu a zkoušení jednotlivě i sériově vyráběných tlakových nádob 
z ocelí v souladu s ČSN EN 13445-2, vystavených převážně necyklickému zatížení (tj. 
nádoby provozované pod 500 plných ekvivalentních tlakových cyklů). Zvláštní ustanovení 
pro cyklický  provoz  jsou  uvedena  v  ČSN EN 13445  a  v  příloze  G  k  této  části.  Tento 
dokument neobsahuje požadavky na kontrolu a zkoušení nádob navrhovaných s použitím 
návrhu analýzou - přímý způsob (DBA) z přílohy B v ČSN EN 13445-3:2002. Poměrně 
rozsáhlá norma, cca 63 stran. ČSN EN 13445-5 byla vydána v červnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 13445-5 z listopadu 2002. 

 
ČSN EN 13445-6 (69 5245) Netopené tlakové nádoby. Část 6: Požadavky pro 

navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem. 
Stanoví požadavky na konstrukci, materiál, výrobu a zkoušení tlakových nádob a jejich částí, 
určených pro používání při nejvyšším dovoleném tlaku PS do 50 bar včetně, při tloušťce 
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stěny nepřesahující 60 mm, které jsou vyrobeny z litiny s kuličkovým grafitem. ČSN EN 
13445-6 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 13445-6 z listopadu 2002. 

 
ČSN EN 13530-2 (69 7230) Kryogenické nádoby. Velké přepravní vakuově 

izolované nádoby. Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení. Určuje požadavky na 
konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení velkých přepravních vakuově izolovaných 
kryogenických nádob s objemem větším než 1 000 litrů, připevněných trvale (nesnímatelné 
cisterny), nebo dočasně (snímatelné cisterny) k vozidlu pro přepravu po silnici. Může však 
být použita pro jiné způsoby přepravy, za předpokladu splnění specifických předpisů nebo 
požadavků. Norma platí pro velké přepravní vakuově izolované kryogenické nádoby pro 
tekutiny specifikované v ČSN EN 13530-1:2002 a neplatí pro nádoby navržené pro toxické 
tekutiny. Norma neobsahuje všeobecné požadavky pro vozidla, např. pojezdové ústrojí, 
brzdy, osvětlení atd., které by měly být v souladu s příslušnými normami, nebo předpisy. 
Rozsáhlá norma, cca 89 stran. ČSN EN 13530-2 byla vydána v červnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 13530-2 z května 2003. 

 
ČSN EN 13648-1 (69 7248) Kryogenické nádoby. Bezpečnostní zařízení na 

ochranu proti nadměrnému tlaku. Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými 
teplotami. Stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení pojistných ventilů pro 
provoz při nízkých teplotách, tj. při provozu s kryogenickými tekutinami pod -10°C, jako 
doplněk pro provoz při teplotě okolí. Požadavkem této normy je, aby ventily vyhovovaly 
prEN ISO 4126-1:2001 (v ČR do února 2003 nezavedena). Pokud by došlo k rozporu, 
požadavky této normy mají přednost před výše uvedenou normou. Platnost této normy je 
omezena na ventily do stanovené světlosti DN 100 včetně, konstruované pro uvolňování 
jednofázových par nebo plynů. Ventil může být specifikován, konstruován a zkoušen tak, aby 
byl vhodný pro použití více než jednoho plynu, nebo směsi plynů. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na 
tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném 
znění. ČSN EN 13648-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13648-2 (69 7248) Kryogenické nádoby. Bezpečnostní zařízení na 

ochranu proti nadměrnému tlaku. Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými 
teplotami. Stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení pojistných membrán pro 
provoz při nízkých teplotách, tj. při provozu s kryogenickými tekutinami pod -10°C jako 
doplněk pro provoz při teplotě okolí. Platnost této normy je omezena na bezpečnostní zařízení 
do jmenovité světlosti DN 100 včetně, konstruované pro uvolňování jednofázových par, nebo 
plynů. Sestavy pojistných membrán mohou být specifikovány, konstruovány a zkoušeny tak, 
aby vyhovovaly pro více než jeden plyn, nebo směs plynů. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková 
zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 182/1999 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení v platném znění. 
ČSN EN 13648-2 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12817 (69 8017) Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG 

o objemu do 13 m3 včetně. Stanovuje požadavky pro: a) provádění běžných a periodických 
kontrol a revizí nadzemních stabilních tlakových zásobníků LPG o objemu od 150 l do 13 m3 
včetně a jejich výstroje, b) značení zásobníků a/nebo vedení záznamů podle výsledků běžné 
kontroly, periodické kontroly, nebo revize. Tato norma neplatí pro kryogenní zásobníky. Za 
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pozornost stojí kapitola 3 - Bezpečnost, jejíž text zní: „V průběhu odstavení z provozu, 
uvedení do provozu a kontrole nebo revizi zásobníku a jeho výstroje se musí učinit vhodná 
bezpečnostní opatření. Všechny nebezpečné podmínky, zjištěné odborně způsobilou osobou 
v místě umístění zásobníku LPG, musí být ohlášeny osobě zodpovědné za bezpečný provoz 
zásobníku a musí být přijata příslušná opatření. Jakákoliv netěsnost zjištěná na zásobníku, 
nebo jeho výstroji, musí být hlášena osobě zodpovědné za bezpečný provoz zásobníku. 
Odborně způsobilá osoba musí navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti zásobníku, nebo 
jeho výstroje.“ Kromě toho, na několika dalších místech normy, jsou upozornění na rizika, 
která mohou nastat, a jsou uvedena i potřebná preventivní opatření. ČSN EN 12817 byla 
vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12818 (69 8018) Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG 

o objemu do 13 m3 včetně. Stanovuje požadavky pro: a) provádění běžných a periodických 
kontrol a revizí podzemních a polozasypaných stabilních tlakových zásobníků LPG o objemu 
od 150 l do 13 m3 včetně a jejich výstroje, b) značení zásobníků a/nebo vedení záznamů podle 
výsledků běžné kontroly, periodické kontroly, nebo revize. Tato norma neplatí pro kryogenní 
zásobníky. Za pozornost stojí kapitola 3 - Bezpečnost, jejíž text zní: „V průběhu odstavení 
z provozu, uvedení do provozu a kontrole, nebo revizi zásobníku a jeho výstroje, se musí 
učinit vhodná bezpečnostní opatření. Všechny nebezpečné podmínky zjištěné odborně 
způsobilou osobou, v místě umístění zásobníku LPG, musí být ohlášeny osobě zodpovědné za 
bezpečný provoz zásobníku a musí být přijata příslušná opatření. Jakákoliv netěsnost zjištěná 
na zásobníku, nebo jeho výstroji, musí být hlášena osobě zodpovědné za bezpečný provoz 
zásobníku. Odborně způsobilá osoba musí navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti 
zásobníku, nebo jeho výstroje.“ Kromě toho, na několika dalších místech normy, jsou 
upozornění na rizika, která mohou nastat, a jsou uvedena i potřebná preventivní opatření. 
ČSN EN 12818 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12819 (69 8019) Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG 

o objemu nad 13 m3. Stanovuje požadavky pro: a) provádění běžných a periodických kontrol 
a revizí nadzemních stabilních tlakových zásobníků LPG o objemu nad 13 m3 a jejich 
výstroje, b) značení zásobníků a/nebo vedení záznamů podle výsledků běžné kontroly, 
periodické kontroly, nebo revize. Tato norma neplatí pro kryogenní zásobníky. Za pozornost 
stojí kapitola 3 - Bezpečnost, jejíž text zní: „V průběhu odstavení z provozu, uvedení do 
provozu a kontrole, nebo revizi zásobníku a jeho výstroje, se musí učinit vhodná bezpečnostní 
opatření. Všechny nebezpečné podmínky zjištěné odborně způsobilou osobou v místě 
umístění zásobníku LPG, musí být ohlášeny osobě zodpovědné za bezpečný provoz 
zásobníku a musí být přijata příslušná opatření. Jakákoliv netěsnost zjištěná na zásobníku, 
nebo jeho výstroji, musí být hlášena osobě zodpovědné za bezpečný provoz zásobníku. 
Odborně způsobilá osoba musí navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti zásobníku, nebo 
jeho výstroje.“ Kromě toho, na několika dalších místech normy, jsou upozornění na rizika, 
která mohou nastat, a jsou uvedena i potřebná preventivní opatření. ČSN EN 12819 byla 
vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12820 (69 8020) Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG 

o objemu nad 13 m3 Stanovuje požadavky pro: a) provádění běžných a periodických kontrol 
a revizí podzemních a polozasypaných stabilních tlakových zásobníků LPG o objemu nad 
13 m3 a jejich výstroje, b) značení zásobníků a/nebo vedení záznamů podle výsledků běžné 
kontroly, periodické kontroly, nebo revize. Tato norma neplatí pro kryogenní zásobníky. Za 
pozornost stojí kapitola 3 - Bezpečnost, jejíž text zní: „V průběhu odstavení z provozu, 
uvedení do provozu a kontrole, nebo revizi zásobníku a jeho výstroje, se musí učinit vhodná 
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bezpečnostní opatření. Všechny nebezpečné podmínky zjištěné odborně způsobilou osobou, 
v místě umístění zásobníku LPG, musí být ohlášeny osobě zodpovědné za bezpečný provoz 
zásobníku, a musí být přijata příslušná opatření. Jakákoliv netěsnost zjištěná na zásobníku, 
nebo jeho výstroji, musí být hlášena osobě zodpovědné za bezpečný provoz zásobníku. 
Odborně způsobilá osoba musí navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti zásobníku, nebo 
jeho výstroje.“ Kromě toho, na několika dalších místech normy, jsou upozornění na rizika, 
která mohou nastat, a jsou uvedena i potřebná preventivní opatření. ČSN EN 12820 byla 
vydána v lednu 2003. 

Třída 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro sklo a výrobky ze skla, pro 
bezpečnostní sklo, skleněná vlákna, pro sklo pro elektrotechniku, obalové, nápojové 
a konzervové sklo. Dále sklo pro zdravotnictví, pro kosmetiku aj. V neposlední řadě pro 
laboratorní sklo (odměrné, skleněné armatury, potrubí i tvarovky apod.). Konečně pro slinuté 
skleněné filtry i pro sklo užitkové. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě byla k 1. lednu 2003 celkem 241 norma (k témuž datu v r. 2002 - 424, 
v r. 2001 - 249 a v r. 2000 - 259 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 8 novelizovaných, resp. nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN ISO 12543 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Definice a popis 
jednotlivých částí, Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo, Část 3: Vrstvené sklo, Část 4: Metody 
zkoušení stálosti, Část 5: Rozměry a opracování hran a Část 6: Vzhled. Za pozornost stojí 
některé definice: vrstvené sklo - je celek, sestávající z jedné tabule skla s jednou nebo více 
tabulemi skla a/nebo plochými zasklívacími materiály z plastu vzájemně spojených jednou, 
nebo více mezivrstvami a vrstvené bezpečnostní sklo - je sklo, u něhož v případě rozbití 
mezivrstva slouží k zadržení skleněných úlomků, omezuje velikost otvoru, zajišťuje zbytkovou 
odolnost a snižuje riziko řezného, nebo bodného poranění. Všech šest dále recenzovaných 
částí bylo vydáno v březnu 2003. Současně nahradily všech šest částí téže normy, které byly 
vydány v březnu 1999. 

 
ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 1: Definice a popis jednotlivých částí. Definuje termíny a popisuje 
jednotlivé části vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.  

 
ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo. Specifikuje požadavky na 
provedení vrstveného bezpečnostního skla definovaného v ČSN EN ISO 12543-1.  

 
ČSN EN ISO 12543-3 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 3: Vrstvené sklo. Specifikuje požadavky na provedení vrstveného 
skla podle definice v ČSN EN ISO 12543-1.  

 
ČSN EN ISO 12543-4 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 4: Metody zkoušení stálosti. Specifikuje zkušební metody pro 
vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo pro použití ve stavebnictví, týkající se odolnosti 
proti vysoké teplotě, vlhkosti a záření.  
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ČSN EN ISO 12543-5 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 5: Rozměry a opracování hran. Specifikuje rozměry, mezní 
odchylky a opracování hran vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve 
stavebnictví. Nelze ji použít pro tabule s plochou menší než 0,05m2 .  

 
ČSN EN ISO 12543-6 (70 1015) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 

bezpečnostní sklo. Část 6: Vzhled. Specifikuje vady u konečných rozměrů a zkušební 
metody s ohledem na vzhled při průhledu sklem. Zvláštní pozornost je věnována kritériím 
přijatelnosti v oblasti průhledu. Tato kritéria se vztahují na výrobky v době dodání.  

 
ČSN EN 1279 (70 1621) Sklo ve stavebnictví. Izolační skla. Žádná část této normy 

není platná samostatně, je částí jedné normy, a to: Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů 
a pravidla pro popis systému, Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na 
pronikání vlhkosti, Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání 
plynu a na tolerance pro koncentraci plynu, Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností 
utěsněním okrajů, Část 5: Hodnocení shody a Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické 
zkoušky. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici pouze tyto části: 

 
ČSN EN 1279-4 (70 1621) Sklo ve stavebnictví. Izolační skla. Část 4: Metody 

zkoušení fyzikálních vlastností utěsněných okrajů. Je výrobkovou normou pro izolační 
skla, která definuje izolační skla a zajišťuje prostřednictvím odpovídajících hodnocení shody 
s touto normou, že během doby: - se šetří energie, protože hodnota U a solární faktor se 
významně nezmění, -je chráněno zdraví, protože útlum zvuku a osvětlení se významně 
nezmění, - je zajištěna bezpečnost, protože se mechanická odolnost významně nezmění. 
ČSN EN 1279-4 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 1279-6 (70 1621) Sklo ve stavebnictví. Izolační skla. Část 6: Řízení 

výroby v závodě a periodické zkoušky. Je výrobkovou normou pro izolační skla, která 
definuje izolační skla a zajišťuje prostřednictvím odpovídajících hodnocení shody s touto 
normou, že během doby: - se šetří energie, protože hodnota U a solární faktor se významně 
nezmění, - je chráněno zdraví, protože útlum zvuku a osvětlení se významně nezmění, - je 
zajištěna bezpečnost, protože se mechanická odolnost významně nezmění. Hlavní oblasti 
použití izolačních skel jsou instalace ve stavbách a konstrukcích jako jsou okna, dveře, 
přepážky, střechy a příčky, kde existuje na okrajích ochrana proti přímému ultrafialovému 
záření. Rozsáhlá norma, cca 63 stran. Poznámka recenzenta: Text vlastní normy má 9 stran, 
ostatní jsou přílohy. ČSN EN 1279-6 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 71 - Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení 

Zahrnuje pouze materiálové listy laboratorních a technických skel. V SZÚ není tato 
třída českých technických norem systematicky sledována. 

V této velmi malé třídě byla k 1. lednu 2003 jedna norma (k témuž datu v r. 2002 - 1, 
v r. 2001 - 1 a v r. 2000 - 7 norem).  

Třída 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky 

Obsahuje předmětové i zkušební technické normy pro stavební materiály, a to zejména 
pro zeminy, horniny, přírodní kámen, nerudné nerosty (písky, kameniva, zeminy, tuha, slída, 
apod.), pojiva, strusky, popílky, cement, vápno, malty apod. Dále normy pro cementové 
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výrobky, cihly a cihlářské výrobky, stavební materiály, keramické materiály a výrobky, 
porcelán užitkový i laboratorní, žárovzdorné výrobky a materiály, izolační materiály, 
hydroizolační pásy a fólie. Konečně obsahuje předmětové normy pro drtiče, mlýny na 
nerostné hmoty, třídiče a odlučovače. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 827 norem (k témuž datu v r. 2002 - 897, 
v r. 2001 - 725 a v r. 2000 - 686 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 20 novelizovaných, resp. nově 
vydaných norem. 

 
ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování 

a zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a opis. Stanoví základní principy pro 
pojmenování a zatřiďování zemin pro inženýrské účely na základě popisu těchto materiálů 
a vlastností zemního masivu. Významné vlastnosti se mohou lišit, a proto pro určité projekty 
nebo materiály může být vhodné vypracovat podrobnější dělení popisných a klasifikačních 
termínů. Obecné pojmenování a popis zemin je založeno na pružném systému pro okamžité 
(terénní) použití zkušenými osobami. Zahrnuje vlastnosti jak materiálu tak zemního masivu, 
stanovené vizuálně a jednoduchými manuálními postupy. Jsou uvedeny podrobnosti 
jednotlivých vlastností pro pojmenování zemin a popisné názvy pro běžné použití včetně těch, 
které souvisí s výsledky terénních zkoušek. Tato část platí pro přírodní zeminy v původním 
uložení in situ, podobné antropogenní materiály in situ a zeminy přemístěné antropogenní 
činnosti. Pojmenování a popis skalních hornin je obsahem normy ISO 14689 (v ČR do června 
2003 nezavedena). V kapitole 5 - Metody pro pojmenování a popis zeminy, stojí za pozornost 
toto UPOZORNĚNÍ - Kyselina chlorovodíková může vyvíjet jedovaté plyny, pokud se 
použije na chemicky kontaminované zeminy. ČSN EN ISO 14688-1 byla vydána v červnu 
2003. Nahradila ČSN EN ISO 14688-1 z ledna 2003. 

 
ČSN EN 1367-5 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání. 

Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům. Vydána v květnu 2003. 
 
ČSN EN 1744-3 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva. Část 3: 

Příprava výluhu loužením kameniva. Vydána v květnu 2003. 
 
ČSN EN 12670 (72 1402) Přírodní kámen, Terminologie. Uvádí doporučenou 

terminologii a obsahuje vědecké a technické termíny, zkušební postupy, výrobky a klasifikaci 
přírodních kamenů. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 570 
hesel. Rozsáhlá norma, cca 71 stran. ČSN EN 12670 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 13383-2 (72 1507) Kámen pro vodní stavby. Část 2: Zkušební metody. 

Vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 13383-2 z února 2003. 
 
ČSN EN 1341 (72 1861) Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. 

Požadavky a zkušební metody. Stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro 
všechny desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. Slouží ke značení výrobků a pro 
hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. Norma též zahrnuje charakteristiky, 
které jsou důležité pro obchod. Nezahrnuje dlaždice ani desky pro vnitřní podlahy, 
a nezahrnuje účinek rozmrazovacích solí. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek 
jsou popsány. Za pozornost stojí čl. 4.5 Odolnost proti skluzu, který zní: „Výrobce deklaruje 
nejmenší hodnotu proti skluzu na nevyleštěném povrchu (USRV), předpokládanou 
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u jednotlivých jemně opracovaných desek, zkoušených podle Přílohy D. Nejsou-li tyto 
vlastnosti zkoušeny, musí to být uvedeno. Jestliže existuje národní požadavek na odolnost 
proti skluzu, tento požadavek musí být určen podle národní normy platné v zemi, která 
požadavek vznáší. Zkušenost ukazuje, že měření USRV, provedená širokým běhounem při 
plném výkyvu kyvadla typu TRL, větší než 35, mohou být obvykle považována za 
bezpečná.“. Dále za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 
1341 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 1341 ze srpna 2001. 

 
ČSN EN 1342 (72 1862) Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní 

dlažbu. Požadavky a zkušební metody. Stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody 
pro všechny dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. Slouží ke značení 
výrobků a pro hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. Norma též zahrnuje 
charakteristiky, které jsou důležité pro obchod. Nezahrnuje účinek rozmrazovacích solí. 
Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. Za pozornost stojí čl. 4.5 
Odolnost proti skluzu, který zní: „Výrobce deklaruje nejmenší hodnotu proti skluzu na 
nevyleštěném povrchu (USRV), předpokládanou u jednotlivých jemně opracovaných desek, 
zkoušených podle Přílohy D. Nejsou-li tyto vlastnosti zkoušeny, musí to být uvedeno. Jestliže 
existuje národní požadavek na odolnost proti skluzu, tento požadavek musí být určen podle 
národní normy platné v zemi, která požadavek vznáší. Zkušenost ukazuje, že měření USRV 
provedená širokým běhounem při plném výkyvu kyvadla typu TRL větší než 35 mohou být 
obvykle považována za bezpečná.“ Dále za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. ČSN EN 1342 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 1342 ze srpna 
2001. 

 
ČSN EN 1343 (72 1863) Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. 

Požadavky a zkušební metody. Stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro 
obrubníky z přírodního kamene pro venkovní použití. Slouží ke značení výrobků a pro 
hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. Norma též zahrnuje charakteristiky, 
které jsou důležité pro obchod. Nezahrnuje účinek rozmrazovacích solí. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 1343 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 1343 ze srpna 2001. 

 
ČSN EN 934 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty. Norma 

obsahuje tyto části: Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování 
a značení štítkem, Část 3: Přísady do zdicí malty - Definice, požadavky, shoda, označování 
a značení štítkem, Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, 
požadavky, shoda, označování a značení štítkem. Část 5: Přísady do stříkaného betonu -
 Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem a Část 6: Odběr vzorků, kontrola 
shody a hodnocení shody. Dále recenzované Části 2, 4 a 6 byly vydány v březnu 2003. 

 
ČSN EN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty. Část 2: 

Přísady do betonu. Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem. Stanovuje 
definice a požadavky pro přísady používané do betonu. Norma se vztahuje na přísady do 
prostého, vyztuženého a předpjatého betonu, které se používají do betonu vyráběného na 
staveništi, transportbetonu a betonu pro výrobu prefabrikátů. Požadavky na vlastnosti 
obsažené v této normě se týkají přísad používaných do betonu normální konzistence. Nelze je 

90  



 

aplikovat na přísady určené pro jiné druhy betonu, jako např. polosuché směsi a zavlhlé 
směsi. Předpisy určující praktické použití přísad ve výrobě betonu, tj. požadavky týkající se 
složení, míchání, ukládání, ošetřování atd. betonu obsahujícího přísady, nejsou součástí této 
normy. Za pozornost stojí některé přílohy, a to: Velmi stručná Příloha A, s názvem: Obsah 
a uvolňování nebezpečných látek, kde se uvádí: „Pokud v této normě chybí specifické 
požadavky na látky ohrožující zdraví, hygienu a životní prostředí, platí požadavky ZA.1 
(odstavec „Upozornění“) a ZA.3.“ Poznámka recenzenta: Poměrně rozsáhlé požadavky 
tabulek ZA. 1 („Předmět a příslušné články této normy“) a ZA.3 („Úkoly při hodnocení 
shody“) v Příloze ZA žádný odstavec „Upozornění“ neobsahují. Pokud jde o nebezpečné 
látky odkazuje se na předpisy, platné v místě použití. Dále stojí za pozornost Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 934-2 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN 72 2320 
z listopadu 1993, ČSN 72 2321 z prosince 1993, ČSN 72 2322 z prosince 1993 a ČSN EN 
934-2 z července 2002. 

 
ČSN EN 934-4 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty. Část 4: 

Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely. Definice, požadavky, shoda, 
označování a značení štítkem. Definuje a určuje požadavky a kritéria shody pro přísady 
používané v injektážních maltách pro předpínací kabely podle ČSN EN 447. Vztahuje se pro 
používání přísad pouze v injektážní maltě připravované v místě injektáže. Ustanovení pro 
používání injektážní malty s přísadami nejsou součástí této normy, ale jsou zahrnuty 
v ČSN EN 447. Za pozornost stojí některé přílohy, a to: Velmi stručná Příloha A, s názvem: 
Obsah a uvolňování nebezpečných látek, kde se uvádí: „Pokud v této normě chybí 
specifické požadavky na látky ohrožující zdraví, hygienu a životní prostředí, platí požadavky 
ZA.1 (odstavec „Upozornění“) a ZA.3.“ Poznámka recenzenta: Poměrně rozsáhlé požadavky 
tabulek ZA.1 („Předmět a příslušné články této normy“) a ZA.3 („Úkoly při hodnocení 
shody“) v Příloze ZA žádný odstavec „Upozornění“ neobsahují. Pokud jde o nebezpečné 
látky, odkazuje se na předpisy, platné v místě použití. Dále stojí za pozornost Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 934-4 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 934-4 z července 2002. 

 
ČSN EN 934-6 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty. Část 6: 

Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody. Určuje postupy pro odběr vzorků, 
kontrolu shody a hodnocení přísad do betonu podle řady ČSN EN 934. Poznámka recenzenta: 
Na rozdíl od ČSN EN 934-2 a ČSN EN 934-4, neobsahuje tato šestá část žádný odkaz na 
Směrnici EU o stavebních výrobcích. ČSN EN 934-6 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 934-6 z července 2002.  

 
ČSN EN 1015-18 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo. Část 18: Stanovení 

koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě. Vydána v červnu 2003. 
 
ČSN EN 1015-21 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo. Část 21: Stanovení 

soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem. Vydána v červnu 2003. 
 
ČSN EN 12002 (72 2467) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky. 

Stanovení příčné deformace cementových malt a lepidel a spárovacích malt. Vydána 
v červenu 2003. Nahradila ČSN EN 12002 z října 1998. 
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ČSN EN 1344 (72 2615) Cihelné dlažební prvky. Technické požadavky a zkušební 
metody. Stanovuje technické požadavky na dlažební a doplňkové prvky vyráběné z pálené 
hlíny, určené pro použití v netuhých poddajných konstrukcích (dlažby se styčnými spárami 
vyplněnými pískem pokládané do pískového lože) a v tuhých konstrukcích (dlažby se 
styčnými spárami vyplněnými cementovou maltou, pokládané do vrstvy stejné malty na tuhý 
podklad). Norma se vztahuje na pravoúhlé i jinak tvarované prvky, určené jako konstrukční 
výrobky pro vnější použití v dlažbách, ale mohou být určeny i pro vnitřní použití. Netuhá 
poddajná konstrukční aplikace je určena pro pěší provoz i pro pojížděné plochy, zatímco tuhá 
konstrukční aplikace se používá obvykle pro pěší provoz. Nezahrnuje výrobky určené pro 
žáruvzdorné aplikace, pro chemické inženýrství a podlahové dlaždice z pálené hlíny. Rovněž 
nezahrnuje zdicí prvky z pálené hlíny. Tato norma se nezabývá pocitovými nebo 
pohledovými vlastnostmi dlažebních prvků. Norma stanovuje charakteristiky a třídy 
vlastností zjišťovaných pomocí zkušebních metod uvedených v normativních přílohách. Týká 
se označení výrobků a hodnocení shody výrobků ve vztahu k této evropské normě. Za 
pozornost stojí čl. 4.8 a 4.9, podle nichž cihelné dlažební prvky nesmí obsahovat asbestové 
materiály a formaldehyd. Jakékoliv dodatečné povrchové vrstvy nesmí obsahovat buď žádný 
formaldehyd, nebo obsah formaldehydu nesmí překročit bezpečné hranice. Poznámka 
recenzenta: Norma ale nestanovuje žádnou takovou (bezpečnou) hranici. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 1344 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 772-14 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky. Část 14: Stanovení 

vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene. Vydána 
v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 772-14 ze srpna 2002. 

 
ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce. Hurdisky. Platí pro 

cihelné prvky hurdisky, které jsou určeny pro vodorovné konstrukce. Norma určuje 
požadavky na vlastnosti hurdisek, metody jejich zkoušení a zásady jejich označování. Pro 
navrhování a provádění hurdiskových stropů platí ČSN 73 1105. Za pozornost stojí jediný čl. 
12.1 v kapitole 12 - Hygienická a zdravotní nezávadnost, v němž se požaduje, aby hurdisky 
byly hygienicky i zdravotně nezávadné s tím, že se tyto vlastnosti posuzují podle příslušných 
předpisů. Podle poznámky pod čarou se jím rozumí zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití 
jaderné energie a ionizujícího záření ve znění pozdějších předpisů. ČSN 72 2642 byla vydána 
v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 588-2 (72 2906) Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační 

přípojky. Část 2: Vstupní a revizní šachty. Platí pro vstupní a revizní šachty 
z vláknocementu bez azbestu, které jsou používány pro gravitační systémy stokových sítí 
a kanalizačních přípojek, ukládaných v zemních rýhách při atmosférickém tlaku. Norma platí, 
jak pro prefabrikované prvky šachet, tak i pro kompletní celoprefabrikované vstupní a revizní 
šachty. Norma obsahuje definice a popisy, údaje k sestavení stavebních dílců, ke kvalitě 
povrchu a konečné úpravě, geometrickým a mechanickým vlastnostem, k přejímacím 
zkouškám, zkouškám typu a k požadavkům na řízení jakosti. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 588-2 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 12839 (72 3170) Prefabrikované betonové výrobky. Prvky pro ploty. 

Platí pro prefabrikované betonové prvky (z vyztuženého nebo předpjatého betonu), které lze 
použít samotné, nebo v kombinaci s jinými prvky pro postavení plotů, např. oplocení. 
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Předpokládané použití může plnit nenosnou, nebo slabě nosnou funkci. Běžné betonové prvky 
zahrnují sloupky, panely - plné nebo s otvory, desky, trámky, pilířky, vzpěry a soklové 
panely. Norma stanoví způsob vyhodnocení shody prvků s touto evropskou normou. 
Podmínky označování jsou rovněž do normy zahrnuty. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 12839 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13258 (72 5569) Materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

Odolnost keramických předmětů proti popraskání. Metody zkoušení. Specifikuje dvě 
metody zkoušení (metoda A a B) pro stanovení odolnosti proti popraskání glazovaných 
keramických stolních předmětů určených pro styk s potravinami, které mají nasákavost vyšší 
než 0,5% (stanovenou metodou C podle ČSN EN 1217:1997). Metoda A je zkouška odolnosti 
proti popraskání následkem zvětšení objemu působením vlhkosti. Metoda B je zkouška 
odolnosti proti popraskání následkem náhlé změny teploty a je v mnoha ohledech podobná 
ČSN EN 1183:1997. ČSN EN 13258 byla vydána v červnu 2003. Nahradila 
ČSN P ENV 13258 z října 1999. 

Třída 73 - Navrhování a provádění staveb 

Obsahuje technické normy pro geometrickou přesnost staveb, solární energii, 
geodetické práce, stavební fyziku (teplo, vlhko apod.) ochranu staveb proti vodě, požární 
bezpečnost staveb apod. Dále pro navrhování zakládání, provádění a zkoušení staveb, střech 
a také zděných, betonových kovových a dřevěných konstrukcí, rovněž také pro stavební 
objekty a funkční díly stavebních objektů. Kromě toho normy pro stavby železniční, pro 
bydlení, průmysl, školství, kulturu a tělesnou výchovu, správu a řízení, také pro stavby pro 
skladování, šaten a ostatní účelové stavby (požární stanice, laboratoře apod.), stavby silniční 
a mostní, železniční a ostatní inženýrské stavby. Také normy pro stavby vodní, vodovodů 
a kanalizací, úpravy vodních toků a hráze, pro stavby silniční včetně tunelů a jiných 
podzemních staveb. Konečně normy pro stavební a silniční stroje, pro stavební lešení 
a stavební výtahy a pro stavby civilní obrany. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 703 norem (k témuž datu v r. 2002 - 659, 
v r. 2001 - 600 a v r. 2000 - 537 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 46 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN 73 0001 Navrhování stavebních konstrukcí. Slovník. Norma se skládá 

z následujících částí: Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí, Část 2: Betonové konstrukce, 
Část 3: Ocelové konstrukce, Část 5: Dřevěné konstrukce a Část 7: Geotechnika. Očekává se, 
že budou v další etapě vypracovány slovníky i pro další obory. Část 3 byla vydána v září 2002 
a je obsažena v předchozím souboru recenzí českých technických norem (AHEM č. 4/2003). 
V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto další části: 

 
ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí. Slovník. Část 1: Spolehlivost 

a zatížení konstrukcí. Uvádí pouze abecedně seřazený anglicko - český slovník, vztahující se 
na spolehlivost a zatížení konstrukcí. ČSN 73 0001-1 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN 73 0001-2 Navrhování stavebních konstrukcí. Slovník. Část 2: Betonové 

konstrukce. Uvádí pouze abecedně seřazený anglicko - český slovník, vztahující se 
k betonových konstrukcím. ČSN 73 0001-2 byla vydána v květnu 2003. 
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ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí. Slovník. Část 7: Geotechnika. 

Uvádí pouze abecedně seřazený anglicko - český slovník, vztahující se k geotechnice. 
ČSN 73 0001-7 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12975-2 (73 0301) Tepelné solární soustavy a součásti. Solární kolektory. 

Část 2: Zkušební metody. Určuje zkušební metody pro hodnocení odolnosti, spolehlivosti 
a bezpečnostní požadavky na kapalinové tepelné kolektory, jak je stanoveno 
v ČSN EN 12975-1. Tato norma také obsahuje tři zkušební metody pro charakteristiku 
tepelného výkonu kapalinových tepelných kolektorů. Norma není použitelná pro kolektory, 
ve kterých je zásobník tepla vestavěnou součástí kolektoru v takovém rozsahu, že proces 
jímání nelze oddělit od procesu akumulace pro účely měření těchto dvou procesů. Norma není 
zásadně použitelná pro natáčivé soustřeďující kolektory, avšak zkoušky tepelného výkonu 
dané v čl. 6.3 (quasi - dynamická zkouška), jsou také použitelné pro většinu konstrukcí 
soustřeďujících kolektorů, od stabilních nezobrazujících soustřeďujících, jako jsou typy CPC, 
až po vysoce soustřeďující natáčivé konstrukce. Součásti pro měření solárního záření musí 
být upevněny ke skříni natáčivého kolektoru a pro měření přímého záření se použije 
pyrheliometr. Velmi rozsáhlá norma, cca 132 stran. ČSN EN 12975-2 byla vydána v dubnu 
2003. Nahradila ČSN EN 12975-2 z července 2002. 

 
ČSN EN 14114 (73 0312) Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení 

a průmyslových instalací. Výpočet difuze vodní páry. Izolační systémy pro chladné 
potrubí. Určuje metodu pro výpočet hustoty difúzního toku vodní páry izolačních systémů 
pro chladné potrubí a celkového množství zkondenzované vodní páry v izolaci za období. 
Tato výpočtová metoda předpokládá, že se vodní pára může přesunovat do izolačního 
systému jen difúzí, bez podílu toku vzduchu. Rovněž se předpokládá použití homogenních 
a izotropních izolačních materiálů, aby byl částečný tlak vodní páry konstantní ve všech 
bodech, které jsou ve stejné vzdálenosti od osy potrubí. ČSN EN 14114 byla vydána v březnu 
2003. 

 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. Určuje 

zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty, otevřená 
technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném 
ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární vodou při navrhování zkrápěcích zařízení 
a vodních clon (viz přílohu A) a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru 
(viz příloha B). Pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení pro zásobování požární 
vodou platí příloha C. Příklady schematických zobrazení zařízení pro zásobování požární 
vodou uvádí příloha D. Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí samostatné 
technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky na zásobování požární vodou, platí 
tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. 
ČSN 73 0873 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN 73 0873 z října 1995. 

 
ČSN 73 1105 Navrhování a provádění hurdiskových stropů. Platí pro navrhování 

a provádění nosných konstrukcí stropů a střech, v nichž jsou jako konstrukční prvky použity 
hurdisky bez dalších cihelných prvků (např. bez tzv. patek). ČSN 73 1105 byla vydána 
v dubnu 2003. 

ČSN EN 990 (73 1360) Zkušební metody pro ověřování protikorozní ochrany 
výztuže v autoklávovém pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva. 
Obsahuje zkušební postupy pro ověřování účinnosti korozní ochrany ocelové výztuže 
uložené v dílcích z autoklávového pórobetonu (AAC) podle prEN 12602 (V ČR do června 
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2003 nezavedena) nebo v dílcích z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (LAC) 
podle ČSN EN 1520. Zkoušky podle této normy se nepožadují pro LAC dílce, jestliže se 
protikorozní ochrana docílí vložením výztužných prutů zcela do oblasti hutného betonu 
podle ČSN EN 1520:2002, čl. 5.8.3.3. Jsou uvedeny tři různé metody krátkodobých zkoušek 
(způsob 1 až 3). Zkušební metody se mohou použít k posouzení základní vhodnosti 
protikorozního ochranného systému v kombinaci s definovaným postupem výroby pro 
výrobu vyztužených dílců. Mohou se také použít k běžné kontrole výroby. ČSN EN 990 
byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu. Specifikace pro odběr vzorků, 

zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, 
jako záměsové vody do betonu. Určuje požadavky na vodu, která je vhodná pro výrobu 
betonu, která vyhovuje ČSN EN 206-1 a popisuje metody pro posuzování její vhodnosti. Za 
pozornost stojí čl. 4.3 - Chemické vlastnosti, který specifikuje obsah chloridů, síranů, alkálií 
a „škodlivého znečištění“. K tomu, podle tabulky 3, počítá cukry, fosfáty, dusičnany, olovo 
a zinek, ve všech případech nad 100 mg.l-1. ČSN EN 1008 byla vydána v květnu 2003. 
Nahradila ČSN 73 2028 z 26. 9. 1962. 

 
ČSN EN 12192-1 (73 2122) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Granulometrická analýza. Část 1: Zkušební metoda pro suché složky 
suchých maltových směsí. Stanoví metodu pro měření zrnitosti suchých složek správkových 
maltových směsí, s maximální velikostí zrn 8 mm nebo 10 mm, které jsou součástí výrobků 
nebo systémů pro opravy, jak jsou definovány v prEN 1504-3 (v ČR do února 2003 
nezavedena). Část 1 nepojednává o zrnitosti samostatného kameniva, která se stanovuje podle 
zkušební metody popsané v řadě ČSN EN 933. ČSN EN 12192-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13579 (73 2124) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Zkouška hydrofobní impregnace sušením. Uvádí zkušební 
metodu pro hodnocení vlivu hydrofobní impregnace na koeficient rychlosti sušení 
impregnovaných zkušebních těles. Metoda se především vztahuje na ochranu betonových 
nosných konstrukcí. ČSN EN 13579 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 13580 (73 2125) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti 
alkáliím. Uvádí zkušební metodu pro hodnocení účinku hydrofobní impregnace. Zabývá se 
rychlostí absorpce vody impregnovaným betonem a odolností impregnovaného povrchu proti 
účinkům alkálií. Metoda se především vztahuje na ochranu betonových nosných konstrukcí. 
ČSN EN 13580 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 13581 (73 2126) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu 
po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí. Je jednou z řady norem, které se 
zabývají výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových nosných konstrukcí. Uvádí 
metodu pro stanovení úbytku hmotnosti při střídavém působení zmrazování a rozmrazování 
roztokem chloridu sodného. Lze ji použít pro zkoušení odolnosti hydrofobizovaného betonu 
i neimpregnovaného betonu. Zmrazováním i rozmrazováním dochází k dvěma typům 
poškození betonu: povrchové odlupování a vnitřní poškození. ČSN EN 13581 byla vydána 
v březnu 2003. 
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ČSN EN 12617-3 (73 2128) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Zkušební metody. Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro 
adheziva. Uvádí metodu stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá 
v ČSN EN 1504-1 a prEN 1504-4 (v ČR do února 2003 nezavedena). Popisuje postup měření 
lineárního smrštění tenkých proužků o tloušťce menší než 10 mm, jejichž pohyb není omezen, 
a to od okamžiku vzniku počátečního gelu v polymeru. Je určena pro měření smrštění v rané 
fázi, např. do 24 hodin. ČSN EN 12617-3 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12617-4 (73 2128) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání. Stanovuje 
metodu pro měření rozměrové stálosti (tj. smrštění a rozpínání) v důsledku změn vlhkosti 
hydraulických malt nebo betonů (CC), nebo polymerových hydraulických cementových malt 
nebo betonů (PCC), definovaných v ČSN EN 1504-1. Jsou uvažovány dvě metody, a to 
postup pro volnou deformaci a postup pro vázanou deformaci. Ustanovení této normy platí 
pro výrobky nebo systémy zálivek, malt nebo betonů s maximální velikostí zrna kameniva 
10 mm. ČSN EN 12617-4 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13057 (73 2129) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení odporu ke kapilární absorpci. Je jednou z řady 
norem týkajících se výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. 
Specifikuje metodu pro stanovení odporu ke kapilární absorpci výrobků a systémů pro 
opravy, jak je definováno v prEN 1504-3. Metoda je založena na měření přírůstku hmotnosti 
v důsledku kapilární absorpce vody během pevně stanoveného časového intervalu. Hmotnost 
absorbované vody je vyjádřena jako koeficient, ukazující snahu zkušebního tělesa nasáknout 
vodu vlivem kapilárního působení vnějšího tlaku. ČSN EN 13057 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13294 (73 2130) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení doby tuhnutí. Uvádí metodu pro stanovení doby 
tuhnutí výrobků a systémů pro opravy specifikovaných v prEN 1504-3, zahrnující 
hydraulické malty a betony (CC), včetně malt a betonů modifikovaných přídavkem polymerů 
(PCC). ČSN EN 13294 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13412 (73 2131) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení modulu pružnosti v tlaku. Uvádí metodu pro 
stanovení modulu pružnosti v tlaku pro výrobky a systémy pro opravy, vykazující velké 
dotvarování a obsahující polymerová pojiva (PC) a pro malty a betony s polymerovými 
aditivy (PCC). Tato metoda není určena pro hydraulické správkové materiály CC, které je 
třeba zkoušet podle ČSN EN 12390-3. ČSN EN 13412 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13733 (73 2132) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení trvanlivosti adheziv. Účelem této evropské 
normy je definovat laboratorní metody pro stanovení trvanlivosti adheziv ve vrstvených 
systémech, vzniklých lepením ztvrdlého betonu na ztvrdlý beton, čerstvého betonu na ztvrdlý 
beton a oceli na ocel. ČSN EN 13733 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13395-1 (73 2133) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení zpracovatelnosti. Část 1: Zkouška tekutosti 
thixotropních malt. Uvádí metodu pro stanovení zpracovatelnosti (nebo konzistence) ručně 
nanášených hydraulických cementových malt CC, cementových malt modifikovaných 
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polymery PCC a malt vázaných polymery PC pro ochranu a opravy betonu, definovaných 
v ČSN EN 1504-1. ČSN EN 13395-1 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13395-2 (73 2133) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení zpracovatelnosti. Část 2: Zkouška tekutosti 
injektážních směsí nebo malt. Uvádí metodu pro stanovení zpracovatelnosti (nebo 
konzistence) tekutých hydraulických cementových malt CC, hydraulických cementových malt 
modifikovaných polymery PCC a malt vázaných polymery PC pro ochranu a opravy betonu, 
definovaných v ČSN EN 1504-1. Tato metoda je vhodná pro velmi tekuté injektážní směsi 
nebo malty s maximální velikostí zrn kameniva 4 mm. ČSN EN 13395-2 byla vydána v únoru 
2003. 

 
ČSN EN 13395-3 (73 2133) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení zpracovatelnosti. Část 3: Zkouška tekutosti 
(rozlití) správkových betonů. Uvádí že normálně zpracovatelné betonové směsi, které 
mohou zahrnovat i betony s vlastním předepsaným složením, se ukládají a zhutňují podle 
běžné praxe. Zpracovatelnost těchto betonů se stanovuje metodou sednutí kužele, metodou 
VeBe nebo jinou vhodnou metodou uvedenou v ČSN EN 206-1. Zpracovatelnost běžných 
tekutých betonových směsí se stanovuje metodou podle ČSN EN 12350-5. ČSN EN 13395-3 
byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13395-4 (73 2133) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí. Zkušební metody. Stanovení zpracovatelnosti. Část 4: Použití správkové 
malty na podhledové povrchy. Uvádí metodu pro stanovení použitelnosti výrobků a systémů 
pro opravy pro nanášení na podhledové povrchy, definované v prEN 1504-3 (připravuje se), 
za obvyklých podmínek. ČSN EN 13395-4 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo. Část 3: Stanovení 

počáteční pevnosti ve smyku. Určuje metodu stanovení počáteční pevnosti ve smyku 
vodorovných ložných spár ve zdivu zkušebních těles zatěžovaných smykem v rovině ložné 
spáry nebo v rovinách dvou ložných spár. ČSN EN 1052-3 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13986 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví. 

Charakteristiky, hodnocení shody a označení. Definuje desky na bázi dřeva pro použití ve 
stavebnictví a stanovuje příslušné charakteristiky a odpovídající metody zkoušení pro 
stanovení těchto charakteristik pro surové, opláštěné, dýhované nebo lakované desky na bázi 
dřeva. Stanovuje hodnocení shody a požadavky na označování těchto výrobků. Norma platí 
pro desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví ve formě desek z rostlého dřeva, 
vrstveného dřeva (LVL), překližkových desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), 
třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených 
mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF). Mohou obsahovat 
chemické přísady pro zlepšení požární odolnosti a odolnosti proti biologickým škůdcům, 
např. houbám a hmyzu. Tato norma není určena pro aplikaci na desky na bázi dřeva pro 
použití mimo stavebnictví. Mezi znaky jakosti desek podle této normy je i zvuková pohltivost 
a obsah pentachlorfenolu i formaldehydu. Pokud jde o zvukovou pohltivost, stanovuje se 
podle čl. 5.11. Pokud jde o obsah pentachlorfenolu, má být nižší než 5 ppm. Desky s obsahem 
vyšším než 5 ppm musí být označeny „PCP > 5 ppm“. Únik formaldehydu se stanovuje podle 
Přílohy B - Formaldehydové třídy. Poměrně rozsáhlá norma, cca 50 stran. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k Směrnici 
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EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. ČSN EN 13986 byla vydána v květnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 13986 z února 2003. 

 
ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny. Část 1: Všeobecné 

požadavky. Zabývá se všeobecnými požadavky a základními prováděcími kritérii pro návrh 
a stavbu všech typů průmyslových, volně stojících komínů, včetně jejich vložek. Komín může 
být také považován za volně stojící, jestliže je kotvený, nebo z boku podepřený, nebo jestliže 
stojí na jiné konstrukci. Komíny, které jsou připevněny k vnějšímu povrchu budov, jsou 
považovány za volně stojící v souladu s touto evropskou normou v případě, že je splněno 
nejméně jedno z následujících kritérií:  - vzdálenost mezi bočními podpěrami je větší než 
4 m, - volná výška nad horním uchycením je větší než 3 m, - vodorovná vzdálenost mezi 
budovou a vnějším povrchem komína je větší než 1 m. Komíny, které jsou připevněny na 
volně stojící stožáry, jsou považovány za volně stojící. Stavební návrh volně stojících komínů 
bere do úvahy provozní podmínky a jiná zatížení pro ověření mechanické odolnosti, stability 
a bezpečnosti při používání. Detailní požadavky, vztahující se ke specializovanému návrhu, 
jsou uvedeny v normách pro betonové komíny, ocelové komíny a vložky. Za pozornost stojí 
kapitola 4, resp. čl. 4.3, který se vztahuje k vlivům na životní prostředí. Do těchto vlivů se 
počítá i hluk, plynotěsnost, izolace, ochranné povlaky apod. ČSN EN 13084-1 byla vydána 
v únoru 2003. Nahradila ČSN EN 13084-1 z prosince 2001. 

 
ČSN EN 13084-2 (73 4220) Volně stojící komíny. Část 2: Betonové komíny. 

Stanoví konkrétní požadavky a kritéria pro projektování a stavbu komínů z monolitického 
betonu a betonových prefabrikátů. Uvádí požadavky pro zajištění mechanické odolnosti 
a stability betonových komínů v souladu s požadavky uvedenými v ČSN EN 13084-1. 
Kritéria uvedená v kapitole 1 ČSN EN 13084-1:2000 platí i pro komíny přistavěné 
k budovám. Pokud následující kapitoly nestanoví jinak, platí základní norma pro navrhování 
betonových konstrukcí ČSN P ENV 1992-1-1. ČSN EN 13084-2 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12228 (73 5971) Povrchy pro sportoviště. Stanovení pevnosti spojů 

syntetických povrchů. Tato norma přejímá anglickou verzi. Je vydána (prodávána 
a distribuována) celá pouze v anglickém jazyce, jen s titulní českou stranou, kde je uvedena 
Anotace obsahu, v níž se uvádí: Tato evropská norma specifikuje metody pro stanovení 
pevnosti spojů syntetických sportovních povrchů. Jsou popsány dva postupy, jeden pro spoje 
na sraz a lepené spoje s přesahem, ve kterých se používá přímé síly, a jeden pro zesílené spoje 
na sraz, při kterých se používá odlupovací síly. V této normě je tedy česky vydán jen titulní 
list; plný text normy je anglický. Poznámka recenzenta: Jde (zřejmě) o nový způsob vydávání 
českých technických norem. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy norma byla převzata (zavedena) 
oznámením o schválení (Endorsement notice) bez vydání (anglického) textu normy, se nyní 
začíná i tento cizojazyčný text vydávat. ČSN EN 12228 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 12234 (73 5972) Povrchy pro sportoviště. Stanovení chování míče při 

valení. Tato norma přejímá aglickou verzi. Je vydána (prodávána a distribuována) celá pouze 
v anglickém jazyce, jen s titulní českou stranou, kde je uvedena Anotace obsahu v níž se 
uvádí: Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení chování míče při valení na 
zkoušeném povrchu pro sportoviště. V této normě je tedy česky vydán jen titulní list; plný 
text normy je anglický. Poznámka recenzenta: Jde (zřejmě) o nový způsob vydávání českých 
technických norem. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy norma byla převzata (zavedena) 
oznámením o schválení (Endorsement notice) bez vydání (anglického) textu normy, se nyní 
začíná i tento cizojazyčný text vydávat. ČSN EN 12234 byla vydána v březnu 2003. 
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ČSN EN 12271-3 (73 6143) Nátěry. Specifikace. Část 3: Rozprostírané množství 
a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru. Vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 12697-5 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové směsi 

za horka. Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti. Vydána v květnu 2003. 
 
ČSN EN 12697-10 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 

směsi za horka. Část 10: Zhutnitelnost. Vydána v březnu 2003. 
 
ČSN EN 12272-1 (73 6162) Nátěry. Zkušební metody. Část 1: Rozprostírané 

množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru. Vydána v březnu 
2003. 

 
ČSN EN 12274-1 (73 6163) Kalové vrstvy. Zkušební metody. Část 1: Odběr 

vzorků pro extrakci pojiva. Vydána v březnu 2003. 
 
ČSN EN 12274-3 (73 6163) Kalové vrstvy. Zkušební metody. Část 3: Konzistence. 

Vydána v březnu 2003. 
 
ČSN EN 12274-6 (73 6163) Kalové vrstvy. Zkušební metody. Část 6: Pokládaná 

množství. Vydána v březnu 2003. 
 
ČSN EN 13481 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 

systémů upevnění. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Definice, Část 2: Systémy 
upevnění pro betonové pražce, Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce, Část 4: Systémy 
upevnění pro ocelové pražce, Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu, Část 6: 
Speciální systémy upevnění pro zmenšení otřesů a Část 7: Speciální systémy upevnění pro 
výhybky, křižovatky a přídržné kolejnice. V prvním pololetí 2003 byly k dispozici tyto části:  

 
ČSN EN 13481-1 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 

systémů upevnění. Část 1: Definice. Definuje termíny a definice použité v prEN 13146 
(v ČR do ledna 2003 nezaveden) a EN 13481. ČSN EN 13481-1 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 13481-2 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 

systémů upevnění. Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce. Platí pro následující 
systémy upevnění kolejnic na betonových pražcích v zaštěrkované koleji: - hlavní trati 
s poloměry oblouků > 150 m a maximálním nápravovým zatížením 260 kN, - lehké kolejové 
systémy s poloměry oblouků > 80m a maximálním nápravovým zatížením 130 kN. Tyto 
požadavky platí pro: - systémy s přímým upevněním kolejnic a systémy obsahující 
podkladnice, - systémy upevnění pro průřezy kolejnic podle prEN 13674-1 a prEN 13674-4 
(v ČR do ledna 2003 nezavedeny). Tato norma platí výhradně pro schvalovací typovou 
zkoušku kompletního systému upevnění kolejnic. ČSN EN 13481-2 byla vydána v lednu 
2003. 

 
ČSN EN 13481-3 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 

systémů upevnění. Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce. Platí pro následující 
systémy upevnění kolejnic na dřevěných pražcích v zaštěrkované koleji: - hlavní trati 
s poloměry oblouků > 150 m a maximálním nápravovým zatížením 260 kN, - lehké kolejové 
systémy s poloměry oblouků > 80m a maximálním nápravovým zatížením 130kN. Tyto 
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požadavky platí pro: - systémy s přímým upevněním kolejnic a systémy obsahující 
podkladnice, - systémy upevnění pro průřezy kolejnic podle prEN 13674-1 a prEN 13674-4 
(v ČR do ledna 2003 nezavedeny). Tato norma platí výhradně pro schvalovací typovou 
zkoušku kompletního systému upevnění kolejnic. ČSN EN 13481-3 byla vydána v lednu 
2003. 

 
ČSN EN 13481-4 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 

systémů upevnění. Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce. Platí pro následující 
systémy upevnění kolejnic na ocelových pražcích v zaštěrkované koleji: - hlavní trati 
s poloměry oblouků > 150 m a maximálním nápravovým zatížením 260 kN, - lehké kolejové 
systémy s poloměry oblouků > 80 m a maximálním nápravovým zatížením 130 kN. Tyto 
požadavky platí pro: - systémy s přímým upevněním kolejnic a systémy obsahující 
podkladnice, - systémy upevnění pro průřezy kolejnic podle prEN 13674-1 a prEN 13674-4 
(v ČR do března 2003 nezavedeny). Tato norma neplatí pro systémy upevnění na jiných 
úsecích kolejí, nepružné systémy upevnění, nebo speciální systémy upevnění, kde se 
používají šroubové spoje. Tato norma platí výhradně pro schvalovací typovou zkoušku 
kompletního systému upevnění kolejnic. ČSN EN 13481-4 byla vydána v březnu 2003. 

 

ČSN EN 13481-5 (73 6370) Železniční aplikace. Trať. Požadavky na provedení 
systémů upevnění. Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu. Platí pro 
následující systémy upevnění kolejnic na povrchu betonových nebo asfaltových desek na 
bezštěrkovaném svršku: - hlavní trati s poloměry oblouků > 150 m a maximálním 
nápravovým zatížením 260 kN, - lehké kolejové systémy s poloměry oblouků > 80 m 
a maximálním nápravovým zatížením 130 kN. Jsou zahrnuty systémy upevnění pro plovoucí 
desky, ale  nejsou  zahrnuty  systémy  upevnění  pro  zapuštěné  kolejnice. Požadavky platí 
pro: -systémy s přímým upevněním kolejnic, - Systémy s nepřímým upevněním kolejnic, -
 systémy upevnění kolejnic s průřezy kolejnic podle prEN 13674-1 a prEN 13674-4 (v ČR do 
března 2003 nezavedeny). Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k Směrnici 96/48/ES ze dne 23. července 1996 
o Interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému. 
ČSN EN 13481-5 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 13146-6 (73 6375) Železniční aplikace. Trať. Metody zkoušení systémů 

upevnění. Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek. Vydána v lednu 2003. 
 
ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy. Část 4: Koncové 

a přechodové části svodidel. Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek 
a zkušební metody. Stanovuje požadavky na funkčnost koncových a přechodových částí 
svodidel. Norma definuje funkční třídy a kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek. 
ČSN P ENV 1317-4 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní 

značky. Stanovuje požadavky týkající se nových stálých dopravních značek: -
neretroreflexních a retroreflexních stálých dopravních značek, - neretroreflexních 
a retroreflexních stálých dopravních značek osvětlených v noci vnějším světelným zdrojem, -
 prosvětlovaných dopravních značek. Hlavním účelem stálých dopravních značek je 
informování a vedení uživatelů veřejných i soukromých pozemních komunikací. Norma 
rovněž stanovuje požadavky na barevné a retroreflexní vlastnosti a jas značek. Retroreflexní 
vlastnosti se týkají pouze použití materiálu s balotinou. Konstrukční požadavky na materiál 
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dopravních značek a podpěrných konstrukcí zahrnují i požadované vlastnosti při statickém 
a dynamickém namáhání. Norma stanovuje i úrovně vlastností, které musí být zachovány při 
vystavení dopravních značek přirozeným povětrnostním podmínkám. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 53 stran. ČSN EN 12899-1 byla vydána v březnu 2003. Částečně nahradila 
ČSN 01 8020 z 26. 10. 1990, v rozsahu uvedeném v národní předmluvě. 

 
ČSN EN 12675 (73 7041) Řízení dopravy na pozemních komunikacích. Řadiče 

světelných signalizačních zařízení. Funkčně bezpečnostní požadavky. Stanovuje 
požadavky na funkční bezpečnost řadičů světelných signalizačních zařízení. Norma se 
vztahuje na světelná signalizační zařízení instalovaná trvale nebo dočasně, s výjimkou 
přenosných světelných signalizačních zařízení. Pro řízení konfliktní dopravy vozidel i pěších, 
např. signalizovaných křižovatek, přechodů pro chodce, signalizace kyvadlové dopravy a 
signalizace veřejné dopravy osob bezpečným způsobem jsou nezbytné řadiče světelných 
signalizačních zařízení, definované v této normě. Požadavky na elektrickou bezpečnost 
a doplňující požadavky dopravní bezpečnosti, rozhraní s venkovní výstrojí a zkušební metody 
pro ověřování shody s touto evropskou normou jsou obsaženy v HD 638 S1 (zaveden 
v ČSN 36 5601:2003). ČSN EN 12675 byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN 12675 
ze srpna 2002. 

 
ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě. Část 1: Bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody. Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement 
notice), které zní: Evropská norma EN 1263-1:2002 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní 
požadavky, zkušební metody, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému 
používání jako ČSN EN 1263-1 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 1263-1:2002 
má status české technické normy. Uvedená evropská norma je dostupná v Českém 
normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský Dvůr 5. Tato 
dvoustránková norma obsahuje pouze Anotaci obsahu: Tato norma se týká záchytných sítí 
a jejich doplňků pro použití na stavbách a při montážních pracích pro ochranu proti pádu 
z výšky nebo do hloubky. Stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody a vychází 
z předpokladů charakteristických pro polypropylenová nebo polyamidová vlákna. U materiálů 
používaných pro výrobu sítí by nemělo docházet ke zhoršení mechanických vlastností při 
teplotách mezi -10°C a +40°C. Norma obsahuje požadavky potřebné především pro výrobce 
sítí a pro organizace, které tyto výrobky zkoušejí a posuzují. Jsou zde uvedeny informace 
o rozdělení sítí a lan, která jsou společně se sítěmi používána. Základní bezpečnostní 
požadavky na záchytné sítě se týkají především pevnosti jednotlivých částí a jejich 
konstrukce. Podstatná část normy se věnuje postupům zkoušení jednotlivých typů záchytných 
sítí. ČSN EN 1263-1 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 1263-1 z července 1998. 

Třída 74 - Části staveb 

Obsahuje technické normy pro ocelová schodiště, žebříky a zábradlí, pro stropy 
a podlahy, okna, dveře, vrata z různých materiálů, dále normy pro doplňkové části stavebních 
objektů a bytová jádra, a konečně pro lehké obvodové pláště. Tato třída českých technických 
norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 115 norem (k témuž datu v r. 2002 - 106, 
v r. 2001 - 75 a v r. 2000 - 57 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 1 novelizovanou nebo nově vydanou 
normu.  
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ČSN EN 12635 (74 7030) Vrata. Montáž a použití. Stanovuje informace pro 
výrobce vrat a výrobce součástí k zajištění bezpečné montáže, ovládání, použití (včetně 
údržby a oprav) vrat a závor určených k montáži do oblasti s pohybem osob, a pro které je 
hlavním určeným použitím bezpečný vstup zboží a nákladních vozů, doprovázených nebo 
řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo obytných objektech. Tato norma platí 
pro vrata a součásti vyrobené po datu jejího vydání. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 
98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 12635 byla vydána v červnu 2003. 

Třída 75 - Vodní hospodářství 

Obsahuje základní, názvoslovné a výpočtové technické normy pro vodní hospodářství, 
hydromeliorace (všeobecně, průzkumné práce, odvodňování, závlahy apod.), dále normy pro 
provoz vodohospodářských děl, pro hydrotechniku, úpravy vodních toků, nádrže, zdrže, apod. 
Posléze normy pro ochranu vodních toků, ochranu vod při manipulaci se závadnými látkami 
a jejich skladování, a pro protierozní ochranu zemědělské půdy. Poměrně značně rozsáhlá 
skupina normalizující chemické výrobky pro úpravu vody. Dále jsou do této třídy zahrnuty 
normy pro vodárenství (všeobecně, odběr, jímání, úprava a čerpání vody, vodovodní potrubí 
a vodárenské objekty). Tato třída obsahuje též normy pro kanalizace (všeobecně, stokové sítě 
a objekty na nich, trubní materiály, čištění odpadních vod, vnitřní kanalizace, provoz 
a zkoušení apod.). Konečně normy pro jakost vod (odběr vzorků, požadavky na jakost, 
fyzikální, chemický, biologický, mikrobiologický a radiologický rozbor vod a rozbor kalů). 
Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 405 norem (k témuž datu v r. 2002 - 368, 
v r. 2001 - 342 a v r. 2000 - 296 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 18 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 1444 (75 5406) Vláknocementové potrubí. Zásady pro pokládku 

a ostatní práce na staveništi. Platí pro oba typy cementových trub vyztužených vlákny, typ 
AT a typ NT, které jsou definovány v ČSN EN 512:1994, a poskytuje doporučení pro 
podzemní i nadzemní pokládku těchto potrubí. Norma doplňuje všeobecné zásady pro 
všechny druhy vodovodních rozvodných sítí, Stanovených v ČSN EN 805:2000 „Vodárenství 
- Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“, a má být používána společně s touto normou. 
Norma poskytuje návod pro práce na stavbě a pro výběr a použití vhodných nástrojů k řezání 
a obrábění vláknocementových trub. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Všeobecné požadavky 
čl. 4.3: Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, který zní: „Všechny práce je nutno provádět 
v souladu s národními zdravotními a bezpečnostními předpisy platnými v místě, kde se tyto 
práce provádějí.“ Proto (zřejmě) nejsou zmíněna konkrétní rizika, která mohou vznikat např. 
při řezání potrubí. ČSN EN 1444 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN 1444 z ledna 
2002. 

ČSN EN 13177 (75 5883) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Metanol. Popisuje vlastnosti syntetického metanolu, stanoví požadavky 
na metanol a odkazuje na analytické metody. V příloze A informuje o jeho použití při úpravě 
vody. I když to v normě uvedeno není, vychází její obsah ze Směrnice 67/548/EHS v platném 
znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 157/1998 Sb. v ČR v platném znění. Metanol (CAS 
67-56-1, EINECS 00-659-6) je v kapitole 6 veden jako látka, která je klasifikována T, F, R 
11-23/25 a S (1/2-)7-16-24-45. Poznámka recenzenta: Plná znění zejména tzv. S-vět v české 
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technické normě nejsou - bohužel - shodná s platným zněním těchto vět v nař. vl. 
č. 25/1999 Sb., v platném znění. Kromě toho norma obsahuje i meze toxických látek, 
zpravidla kovů, s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Z nich vyjímáme v tabulce 2 uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1): Sb 0,01, 
As 0,01, Cd 0,01, Cr 0,01, Pb 0,01, Hg 0,01, Ni 0,01 a Se 0,01. Za pozornost stojí již citovaná 
Příloha A, a to zejména čl. A.3 Toxikologické hledisko, kde se (bez podrobnějšího 
zdůvodnění) uvádí: - přijatelný denní příjem (Average Daily Intake Value, ADI) se odhaduje 
na 8,3 mg na osobu. Tato hodnota platí pro všechny zdroje (vodu, potravu a vzduch); -
 hodnota pro ADI je pod prahovou limitní hodnotou (Threshold Limit Value, TLV), při které 
by se toxicita mohla projevit; - hlavní část příjmu metanolu je způsobena metabolismem 
potravin; - nejnižší pozorovaná toxická mez při orálním příjmu je 0,32 mg na kg hmotnosti za 
den; - agentura pro ochranu prostředí USA (The United States Environmental Protection, 
USEPA) nedefinovala nejvyšší přípustnou koncentraci (Maximum Concentration Level, 
MCL) pro metanol, ale jen doporučenou hodnotu (Maximum Concentration Guidance Level, 
MCGL), a to 2,5 mg.l-1 v pitné vodě; - Světová zdravotnická organizace (World Health 
Organization, WHO) doporučila v roce 1993, aby metanol nebyl uváděn jako potenciální 
nebezpečná látka v pitné vodě; - v literatuře [Sax,: Dangerous properties] se uvádí mezní 
hodnota pro metanol v pitné vodě 0,001 ml.kg-1 (0,8 mg.l-1); - dávkování metanolu (do vody) 
v koncentraci 45 mg.l-1 bylo schváleno v Belgii v roce 1990 v provincii Flemish (Flemish 
region) se zbytkovou koncentrací v distribuční síti pod 0,25 mg.l-1. Současně bylo zpracováno 
i hodnocení rizik. Berou-li se v úvahu uvedené údaje, lze dospět k závěru, že při použití 
metanolu k denitrifikaci je možné spolehlivými technologiemi úpravy vody dosáhnout 
zbytkových koncentrací metanolu pod 0,25 mg.l-1. Tato koncentrace je podstatně nižší než 
mez toxicity. Vhodné kontinuální analytické postupy pro stanovení zbytkových koncentrací 
metanolu jsou k dispozici. ČSN EN 13177 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 973 (75 5886) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 

k lidské spotřebě. Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů. Popisuje vlastnosti 
chloridu sodného a stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro chlorid sodný. 
Informuje o jeho použití při úpravě vody. I když to v normě uvedeno není, vychází její obsah 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 157/1998 Sb. 
v ČR v platném znění. Obsahuje i všeobecné informace o chloridu sodném v Příloze A 
s (bohužel jen rudimentárními) informacemi o bezpečnosti. Chlorid sodný (CAS 7647-14-5, 
EINECS 231-598-3) je v kapitole 6 veden jako látka, která nepodléhá předpisům 
o označování. Poznámka recenzenta: Tento údaj je nepřesný, někteří výrobci jej vedou jako 
dráždivý. Kromě toho norma obsahuje i chemické a indikační ukazatele (tj. meze toxických 
látek, zpravidla kovů) s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Z nich vyjímáme v tabulce 2 uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1): Sb 2,6, 
As 13, Cd 1,3, Cr 13, Pb 13, Hg 0,26, Ni 13 a Se 2,6. ČSN EN 973 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 12255 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Norma se skládá z následujících 

částí: Část 1: Všeobecné stavební zásady, Část 2: Neobsazena, Část 3: Předčištění, 
Část 4: Primární čištění, Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích, Část 6: 
Aktivace, Část 7: Biofilmové reaktory, Část 8: Kalové hospodářství, Část 9: Kontrola pachů 
a odvětrání, Část 10: Zásady bezpečnosti, Část 11: Všeobecné návrhové údaje, Část 12: 
Automatizovaný systém řízení, Část 13: Čistění odpadních vod chemickým srážením, Část 14: 
Dezinfekce, Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži a Část 16: 
Filtrace odpadních vod. Poznámka recenzenta: Recenze částí 3, 8, 10 a 11 jsme uveřejnili 
v AHEM č. 7/2002. Část 5 jsme recenzovali v AHEM č. 4/2001, s. 105. V březnu 2003 byl 
tento soubor doplněn vydáním Částí 1, 4, 6, 7 a 9, jejichž recenze dále uvádíme:  
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ČSN EN 12255-1 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 1: Všeobecné 

konstrukční zásady. Stanoví všeobecné požadavky na stavební objekty a technologická 
zařízení čistíren odpadních vod pro více než 50 ekvivalentních obyvatel. Norma je určena 
přednostně pro navrhování čistíren domovních a městských (komunálních). Technologická 
zařízení, která nejsou používána pouze pro čistírny, podléhají příslušným normám výrobků. 
Nicméně speciální požadavky na taková zařízení, pokud se používají v čistírnách, jsou 
zahrnuty do této části normy. Rozdíly v navrhování a provádění čistíren po celé Evropě vedly 
k vývoji mnoha různých systémů čistíren. Norma poskytuje základní informace o těchto 
systémech, nepopisuje však podrobnosti všech použitelných systémů. Podrobnější informace, 
doplňující pokyny obsažené v této normě, lze získat z podkladů uvedených v bibliografii. 
ČSN EN 12255-1 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 12255-1 ze září 2002. 

 
ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 4: Primární čištění. 

Stanoví požadavky pro navrhování objektů primárního čištění odpadních vod čistíren 
odpadních vod pro více než 50 ekvivalentních obyvatel. Norma je určena přednostně pro 
navrhování čistíren domovních a městských (komunálních). Rozdíly v navrhování a 
provádění čistíren po celé Evropě vedly k vývoji mnoha různých systémů čistíren. Norma 
poskytuje základní informace o těchto systémech, nepopisuje však podrobnosti všech 
použitelných systémů. Podrobnější informace, doplňující pokyny obsažené v této normě, lze 
získat z podkladů uvedených v bibliografii. ČSN EN 12255-4 byla vydána v březnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 12255-4 ze září 2002. 

 
ČSN EN 12255-6 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 6: Aktivace. Stanoví 

funkční požadavky na čištění odpadních vod aktivačními procesy čistíren odpadních vod pro 
více než 50 ekvivalentních obyvatel. Rozdíly v navrhování a provádění čistíren po celé 
Evropě vedly k vývoji mnoha různých systémů čistíren. Norma poskytuje základní informace 
o těchto systémech, nepopisuje však všechny použitelné systémy. Podrobnější informace lze 
získat z podkladů uvedených v bibliografii. ČSN EN 12255-6 byla vydána v březnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 12255-6 ze září 2002. 

 
ČSN EN 12255-7 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 7: Biofilmové reaktory. 

Stanoví zásady navrhování a požadavky na provádění druhého stupně čištění (sekundární 
čištění) biofilmovými reaktory čistíren odpadních vod pro více než 50 ekvivalentních 
obyvatel. Norma je určena přednostně pro navrhování čistíren domovních a městských 
(komunálních). Biofilmové reaktory zahrnují biologické filtry (biofiltry), rotační ponořené 
filtry (rotační biofilmové reaktory), biofilmové reaktory s ponořenou náplní a pomalé 
biologické filtry. Rozdílné způsoby čištění odpadních vod po celé Evropě vedly k vývoji 
mnoha různých systémů čistíren. Norma poskytuje základní informace o těchto systémech, 
nepopisuje však všechny použitelné systémy. Podrobnější informace lze získat z podkladů 
uvedených v bibliografii. ČSN EN 12255-7 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 12255-7 ze září 2002. 

 
ČSN EN 12255-9 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 9: Kontrola pachů 

a odvětrání. Stanoví zásady navrhování a požadavky na provádění kontroly pachů a s tím 
spojeného odvětrávání čistíren odpadních vod. Norma je určena přednostně pro navrhování 
čistíren domovních a městských (komunálních) pro více než 50 ekvivalentních obyvatel. 
Rozdílné způsoby v navrhování a provádění čistíren po celé Evropě vedly k vývoji mnoha 
různých systémů čistíren. Norma poskytuje základní informace o těchto systémech, 
nepopisuje však všechny použitelné systémy. Podrobnější informace lze získat z podkladů 
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uvedených v bibliografii. ČSN EN 12255-9 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 12255-9 ze září 2002. 

 
ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu). 

Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti. 
Stanoví definice, jmenovité velikosti, zásady navrhování, požadavky na provádění, 
označování, zkoušení a řízení jakosti pro odlučovače lehkých kapalin. Norma je určena pro 
odlučovače lehkých kapalin, tam, kde jsou lehké kapaliny odlučovány z odpadních vod 
gravitací a/nebo shlukováním. Tuto normu nelze použít k úpravě stabilních emulzí, roztoků 
lehkých kapalin a vody, tuků a olejů rostlinného a živočišného původu. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 47 stran. ČSN EN 858-1 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN 858-1 ze 
září 2002. 

 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz 

gravitačních systémů vnitřní kanalizace v souladu s ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760). Kromě 
kanalizace uvnitř budov platí norma také pro úseky kanalizace vně budov od vyústění 
z budovy až po poslední spojení svodných potrubí nebo hlavní vstupní šachtu, kde začíná 
kanalizační přípojka (viz obrázky 1, 2, 3), popř. žumpu nebo vodní recipient. ČSN 75 6760 
byla vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN 73 6760 z června 1995. 

 
ČSN ISO 8466-2 (75 7031) Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických 

metod a odhad jejich charakteristik. Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních 
kalibračních funkcí druhého stupně. V této druhé části normy se uvádí, že vztah mezi 
množinou kalibračních bodů není vždy možné, byť jen v pracovním rozsahu, přesně popsat 
lineární funkcí. Místo lineární regresní analýzy se aplikuje metoda nejmenších čtverců 
využívající polynomu druhého stupně. Její pomocí lze vypočítat nejen kalibrační funkci, ale 
také jí příslušející statistický interval. Tato druhá část je zaměřena především na použití ve 
fázi vývoje metody a není třeba ji aplikovat na všechny rutinní analýzy. ČSN ISO 8466-2 
byla vydána v lednu 2003. Nahradila ČSN ISO 8466-2 z února 1996. 

 
ČSN EN ISO 15587-1 (75 7310) Jakost vod. Rozklad ke stanovení vybraných 

prvků ve vodě. Část 1: Rozklad lučavkou. V úvodu normy je uvedena tato VÝSTRAHA: 
Pracovníci používající tuto část ISO 15587 by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. 
Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních problémů, pokud existují 
v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit běžná bezpečnostní 
i zdravotní opatření a zajistit shodu s národními předpisy. Tato první část normy určuje 
postup extrakce stopových prvků ze vzorku vody lučavkou jako rozkladným činidlem. Postup 
lze používat pro všechny druhy vod s hmotnostní koncentrací nerozpuštěných látek 
nepřevyšující 20 g/l a s hmotnostní koncentrací celkového organického uhlíku (TOC), 
vyjádřeného jako uhlík, která je menší než 5 g/l. Postup rozkladu lučavkou je empirický, tj. 
nemusí uvolnit prvky v plném rozsahu. Pro většinu environmentálních aplikací však výsledky 
svému účelu vyhoví. Rozklad lučavkou je vhodný pro uvolnění Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn. Nehodí se 
k rozkladu obtížně rozložitelných sloučenin, jako jsou SiO2, TiO2 a Al2O3. Chloridy přítomné 
v rozkládaném roztoku mohou omezovat použití analytických technik. Postup je obecně 
použitelný a může být zaveden s použitím různých zařízení za předpokladu, že - složení 
činidla používaného k rozkladu se nemění, - je známa teplota rozkladu, a - doba rozkladu je 
ve shodě s touto teplotou. ČSN EN ISO 15587-1 byla vydána v únoru 2003. 
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ČSN EN ISO 15587-2 (75 7310) Jakost vod. Rozklad ke stanovení vybraných 
prvků ve vodě. Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou. V úvodu normy je uvedena tato 
VÝSTRAHA: Pracovníci používající tuto normu by měli ovládat běžnou laboratorní 
praxi. Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních problémů, pokud 
existují v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit běžná 
bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit shodu s národními předpisy. Tato druhá část 
normy určuje postup extrakce stopových prvků ze vzorku vody kyselinou dusičnou jako 
rozkladným činidlem. Postup lze používat pro všechny druhy vod s hmotnostní koncentrací 
nerozpuštěných látek nepřevyšující 20 g/l a s hmotnostní koncentrací celkového organického 
uhlíku (TOC), vyjádřeného jako uhlík, která je menší než 5 g/l. Postup rozkladu kyselinou 
dusičnou je empirický, tj. nemusí uvolnit prvky v plném rozsahu. Pro většinu 
environmentálních aplikací však výsledky svému účelu vyhoví. Rozklad kyselinou dusičnou 
je vhodný pro uvolnění Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, 
Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn. Je vhodný k uvolňování Ag, pokud je vzorek stabilizován ihned 
po rozkladu. Rozklad kyselinou dusičnou není vhodný pro Sb, Sn a pro obtížně rozložitelné 
sloučeniny, jako jsou SiO2, TiO2 a Al2O3. Postup je obecně použitelný a může být zaveden 
s použitím různých zařízení za předpokladu, že - složení činidla používaného k rozkladu se 
nemění, - je známa teplota rozkladu, a - doba rozkladu je ve shodě s touto teplotou. 
ČSN EN ISO 15587-2 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN ISO 14403 (75 7413) Jakost vod. Stanovení veškerých kyanidů 

a volných kyanidů kontinuální průtokovou analýzou. Určuje metodu stanovení kyanidů 
v různých druzích vod (jako je např. podzemní a pitná voda, i povrchové, průsakové 
a odpadní vody) v koncentracích obvykle vyšších než 3 µg/l (vyjádřeno jako kyanidové 
ionty). Metoda CFA je použitelná pro hmotnostní koncentrace od 10 µg/l do 100 µg/l. 
Rozsah použití lze přizpůsobit změnou pracovních podmínek. Za pozornost stojí na 
konci úvodu normy toto UPOZORNĚNÍ - Pracovníci používající tuto normu by měli 
ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech 
bezpečnostních problémů, pokud existují v souvislosti s jejím používáním. Je 
odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit 
shodu se všemi podmínkami národních předpisů. ČSN EN ISO 14403 byla vydána 
v lednu 2003. 

 
ČSN 75 7508 Jakost vod. Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou 

metodou (ELGR). Platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě gravimetrickou 
metodou (ELGR). Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Při zpracování 1 litru zkoušeného 
vzorku umožňuje stanovení ELGR v koncentracích nad 5 mg/l. Povrchově aktivní látky ruší při 
extrakci. ČSN 75 7508 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN 75 7600 Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Všeobecná ustanovení. Určuje 

všeobecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových 
aktivit jednotlivých radionuklidů a koncentrací radioaktivních prvků ve vodách, hmotnostních 
aktivit jednotlivých radionuklidů v pevných látkách a biomase v hydrosféře. ČSN 75 7600 
byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN 75 7600 z 5. 12. 1988. 

 
ČSN EN 12780 (75 7850) Jakost vod. Stanovení Pseudomonas aeruginosa 

metodou membránových filtrů. Určuje metodu pro izolaci a stanovení počtu Pseudomonas 
aeruginosa ve vzorcích balené vody metodou membránových filtrů. Metodu lze použít také 
pro jiné druhy vod s nízkým počtem doprovodné mikroflóry, např. pro vody z bazénů a vodu 
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určenou k lidské spotřebě. Za pozornost stojí - na konci Předmětu normy - toto 
UPOZORNĚNÍ - Pracovníci používající tuto normu by měli ovládat běžnou laboratorní 
praxi. Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních problémů, pokud 
existují v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá 
bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních 
předpisů. ČSN EN 12780 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN CR 13097 (75 8083) Charakterizace kalů. Pokyny pro využití v zemědělství. 

Popisuje správné nakládání s kaly při využívání v zemědělství (tam, kde to národní nařízení 
dovolují). Je použitelná pro všechny kaly popsané v oblasti působení CEN/TC 308 (a pro 
jakékoli formy, ve kterých se mohou vyskytovat - kapalné, odvodněné, kompostované, atd.), 
tj. pro kaly:  - z manipulace s přívalovými dešti, - ze žump a septiků,  - z kanalizačních 
sběračů městských odpadních vod, - z čistíren městských odpadních vod,  - z čištění 
průmyslových odpadních vod podobných městským (jak je definováno ve Směrnici 
91/271/EHS), - z úpraven vody, - ale s vyloučením nebezpečných kalů z průmyslu. Tyto kaly 
mohou být aplikovány na půdu jako zdroj živin pro rostliny a/nebo jako prostředek na 
zkvalitnění půdy a/nebo jako materiálu pro vápnění půdy pro rostlinou výrobu. Přes rozdíly 
v zákonem nařízené manipulaci pro čistírenské kaly a pro ostatní kaly, by se mělo se všemi 
typy kalů zacházet v souladu se správnou praxí, aby bylo dosaženo co největšího užitku pro 
rostliny nebo půdy, bylo minimalizováno potenciální nebezpečí znečištění životního prostředí 
a nepříznivé vlivy na rostliny, zvířata a zdraví lidí a byla zajištěna udržitelnost a ekonomická 
efektivita. Pro použití  některých kalů, o kterých tato zpráva pojednává, existuje na národní 
nebo místní úrovni mnoho zařízení, norem nebo prováděcích předpisů (NÁRODNÍ 
POZNÁMKA - V České republice platí zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška č. 382/2001 Sb.). 
Vzhledem k jejich velmi širokém rozsahu není možné je zde všechny uvádět, ani brát 
v úvahu, je tedy nezbytné vnímat tuto zprávu v kontextu místně převažujících podmínek. 
Poznámka recenzenta: CR je zkratka „CEN report“, tedy „Zpráva CEN“, přesněji 
„Technická zpráva CEN“. ČSN CR 13097 byla vydána v dubnu 2003. 

Třída 76 - Poštovní služby 

Tato třída byla nově otevřena v r. 2002. Obsahuje (bude obsahovat) terminologické 
a všeobecné normy z oblasti poštovních služeb. V SZÚ není tato třída českých technických 
norem systematicky sledována. 

V této třídě byla k 1. lednu 2003 - kdy se poprvé objevila v seznamu - jedna technická 
norma. 

Třída 77 - Obaly a obalová technika 

Obsahuje názvoslovné, předmětové a předpisové normy pro obalovou techniku, 
normy pro zkoušení obalových prostředků, materiálů a balení vůbec, dále pro zkoušení 
spotřebitelských, obchodních a přepravních obalů. Posléze obsahuje normy pro vlastnosti 
a zkoušení pomocných obalových prostředků a pro vnější vlivy na obaly a balení. Dále jsou 
do této třídy zahrnuty normy pro rozměrové a objemové řady obalů, pro obalové prostředky 
všeobecně a pro obaly na aerosoly. V neposlední řadě normy pro hmatatelné výstrahy na 
obalech a konečně i normy pro balicí stroje a zařízení. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 271 norem (k témuž datu v r. 2002 - 298, 
v r. 2001 - 266 a v r. 2000 jen 245 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 7 novelizovaných nebo nově vydaných 
norem.  
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ČSN CR 13910 (77 0155) Obaly. Zpráva o kritériích a metodikách analýzy 

životního cyklu obalů. Vydána v dubnu 2003. 
 
ČSN EN 13972 (77 0234) Tuhé plastové obaly. Definice jmenovitého, skutečného 

a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu. Vydána v červenu 2003. 
 
ČSN EN ISO 2244 (77 0632) Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační 

jednotky. Zkoušky horizontálním rázem. Vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 22244 
z března 1997. 

 
ČSN EN ISO 2247 (77 0633) Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační 

jednotky. Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem. Vydána v červnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 22247 z března 1997. 

 
ČSN EN ISO 2234 (77 0635) Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační 

jednotky. Zkouška stohováním statickou zátěží. Vydána v červnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 22234 z března 1997. 

 
ČSN EN ISO 2873 (77 0642) Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační 

jednotky. Zkoušky nízkým tlakem. Vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 22873 
z března 1997. 

 
ČSN EN ISO 8318 (77 0644) Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační 

jednotky. Zkoušky sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem. Vydána v červnu 
2003. Nahradila ČSN ISO 8318 z listopadu 1992. 

Třída 79 - Průmysl kožedělný 

Obsahuje názvoslovné a všeobecné technické normy pro kožedělný průmysl, dále 
normy pro surové kůže, teletiny, hověziny, koniny, vepřovice kozlečiny apod. Posléze normy 
pro usně spodkové, svrškové, rukavičkářské, technické, brašnářské, podšívkové apod., a pro 
jejich jakost, rozbory i zkoušení. Dále jsou do této třídy zahrnuty normy pro průmysl 
obuvnický a pro obuv, brašnářské, sedlářské a rukavičkářské výrobky. Konečně normy pro 
strojní zařízení pro výrobu obuvi a pro koželužny. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 151 norem (k témuž datu v r. 2002 - 135, 
v r. 2001 - 139 a v r. 2000 - 113 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí recenze 
a záznamy, jsme v této třídě v této třídě zachytili 3 novelizované nebo nově vydané normy.  

ČSN EN ISO 2589 (79 3809) Usně. Fyzikální a mechanické zkoušky. Stanovení 
tloušťky. Vydána v květnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 2589 z listopadu 1994. 

 
ČSN EN 13112 (79 8103) Koželužské stroje. Štípací a pásové postřihovací stroje. 

Bezpečnostní požadavky. Specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, výrobu, 
provoz, nastavování, seřizování, čištění a údržbu: - štípacích strojů pro loužené kůže a kožky, 
mokrých a suchých materiálů, - pásových postřihovacích strojů,  používaných ke stříhání srsti 
kožešin. Tato norma bere v úvahu předpokládané používání, předvídatelné nesprávné použití, 
poruchu součásti a systémů. Stroje jsou určeny k pevné instalaci. Norma platí pro stroje 
vyrobené po datu vydání této normy. Všechna významná nebezpečí uvedená v kapitole 4 jsou 
pokryta požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 5, kromě nebezpečí prachu a požáru. Pro 
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tato nebezpečí jsou obecné návody navrženy v normativní příloze A. Konstruktéři a výrobci 
musí bezprostředně ověřit, že přijaté postupy ke snížení těchto nebezpečí byly úspěšné. 
Poznámka recenzenta: Norma se v kapitolách 4 a 5 zabývá prakticky jen úrazovými 
nebezpečími. Norma nestanovuje jakékoliv požadavky pro elektromagnetická rušení. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13112 byla vydána 
v červnu 2003. 

 
ČSN EN 13114 (79 8105) Koželužské stroje. Rotující nádoby. Bezpečnostní 

požadavky. Specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, výrobu, provoz, 
nastavování, seřizování, čištění a údržbu stroje. Zahrnuje následující stroje (pro typické 
uspořádání viz přílohu C a obrázky 1 a 2): a) vodorovné rotující nádoby, b) nakloněné rotující 
nádoby. Tato norma neplatí pro stroje, které používají látky obsahující rozpouštědla, které 
mohou vytvářet kouř a/nebo páru poškozující zdraví, nebo které mohou vést k požáru nebo 
výbuchu atmosféry. Norma bere v úvahu předpokládané používání, předvídatelné nesprávné 
použití, poruchu součásti a systémů. Stroje jsou určeny k pevné instalaci. Tato norma platí pro 
stroje vyrobené po datu vydání této normy. Nestanovuje jakékoliv požadavky pro 
elektromagnetická rušení. Kapitola 4 - jako obvykle - obsahuje seznam nebezpečí, a to 
zejména mechanických, a elektrických a dále nebezpečí z vystříknutí vysokotlaké kapaliny, 
z hluku, z emisí kouře a par, a nebezpečí vyplývající z porušení ergonomických zásad. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13114 byla vydána 
v červnu 2003. 

Třída 80 - Textilní suroviny a výrobky 

Zahrnuje všeobecné technické normy pro textilní průmysl, dále zkušební normy pro 
syntetická i přírodní vlákna, nitě, příze, hedvábí, různé druhy tkanin apod. Dále předmětové 
normy pro nitě, příze, hedvábí, nejrůznější druhy tkanin běžné potřeby, pro tkaniny 
zdravotnické, nábytkové i dekorační a technické. Posléze normy pro oděvy (včetně oděvů 
pracovních), prádlo, punčochové výrobky, tyly, krajkoviny, síťované výrobky, kloboučnické 
výrobky, různé kusové výrobky apod. Konečně normy pro motouzy, šňůry, lana, popruhy, 
stuhy, peří apod. Tato třída norem je v SZÚ systematicky sledována až od 1. ledna 2002.  

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 518 norem (k témuž datu v r. 2002 - 516, 
v r. 2001 - 500 a v r. 2000 - 490 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené, jsme v této třídě zachytili 11 novelizovaných nebo nově vydaných norem.  

 
ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část X12: 

Stálobarevnost v otěru. Vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 105-X12 z prosince 
1996. 

 
ČSN EN ISO 105-A08 (80 0195) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A08: 

Slovník termínů používaných při měření barevnosti. Stanoví termíny a definice měření 
barevnosti, které se používají v celé ČSN ISO 105. Tyto definice jsou určeny pro použití 
pouze v souvislosti a v rozsahu ČSN ISO 105. Obsahuje české a anglické názvosloví; česky 
definuje cca 29 hesel. ČSN EN ISO 105-A08 byla vydána v červnu 2003. 
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ČSN EN ISO 105-C08 (80 0197) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C08: 

Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového 
detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě. Stanoví postupy určené pro 
zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem vůči postupům domácího nebo 
komerčního praní používáním pro běžné výrobky pro domácnost, při použití standardního 
detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě. Úbytek barvy a zapouštění, 
způsobené desorpcí a/nebo odíracím účinkem při jedné samostatné zkoušce se dosti přibližují 
jednomu domácímu nebo komerčnímu praní. Tato metoda nezahrnuje účinky opticky 
zjasňujících prostředků přítomných v některých komerčních pracích prostředcích. Postup při 
provádění normalizované zkoušky je popsán. Za pozornost stojí Příloha A, kde se uvádí: 
„ECE bezfosfátový standardní detergent/postup s TAED. Standardní detergent je dodáván 
ve třech samostatných částech a složení je uvedeno v tabulce A.1: a) ECE bezfosfátový 
standardní detergent základní práškový (1998 formulace, která je přesně rozepsána v tabulce 
č. A.1), b) aktivátor bělení, tetra-acetylethylendiamin (TAED), c) perboritan sodný 
tetrahydrát (NaBO3.4H 2 O). V další části této přílohy jsou podrobnosti normalizovaného 
postupu i event. alternativní postupy, např. po přidání enzymů. ČSN EN ISO 105-C08 byla 
vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 105-X16 (80 0198) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část X16: 

Stálobarevnost v otěru. Malé plochy. Vydána v červnu 2003. 
 
ČSN P ENV 14237 (80 4110) Textilie ve zdravotnictví. Stanoví základní požadavky 

a metody zkoušení pro nepoužité textilie pro zdravotnictví, s cílem pomoci zajistit vhodnost 
výrobku pro zamýšlené použití. Je známo, že existují běžně dostupné materiály, které 
překonají tuto normu. Zde uvedená minima jsou určena k tomu, aby byly dosaženy přijatelné 
užitné vlastnosti. Tato evropská předběžná norma neplatí pro operační textilie, pro které platí 
směrnice pro zdravotnické prostředky, ani pro ochranné oblečení, pro které platí směrnice 
PPE (pro osobní ochranné prostředky). ČSN P ENV 14237 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 12280-2 (80 4626) Textilie povrstvené pryží nebo plasty Urychlení 

zkoušek stárnutí. Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti. 
Stanoví metodu zjišťování účinků urychleného stárnutí působením světla nebo povětrnostních 
vlivů na fyzikální vlastnosti povrstvených textilií. Tato norma se nezabývá stálobarevností na 
světle nebo v povětrnosti. V Předmluvě k normě je toto, neobvykle široké: UPOZORNĚNÍ: 
Osoby používající tuto normu by měly být dobře seznámeny s běžnou laboratorní praxí. 
Není účelem této normy zabývat se všemi otázkami bezpečnosti, pokud se vyskytnou, 
spojenými s jejím používáním. Je na odpovědnosti uživatele zavést odpovídající postupy 
z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci a zajistit dodržování podmínek jakýchkoliv 
národních předpisů.  ČSN EN 12280-2 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12280-3 (80 4626) Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Urychlení 

zkoušek stárnutí. Část 3: Přirozené stárnutí. Popisuje zkušební postup pro posuzování 
účinků vlhkosti, v kombinaci s poměrně vysokými teplotami, na odpovídající fyzikální 
vlastnosti povrstvených textilií. Norma je použitelná pro všechny povrstvené textilie, 
u kterých je nutné posuzovat dlouhodobou odolnost vůči hydrolýze, která může být 
výsledkem vystavení teplému ovzduší s vysokým obsahem vlhkosti. Nedoporučuje se pro 
vyhodnocování materiálů, které jsou během používání ponořeny ve vodě. V Předmluvě 
k normě je toto, neobvykle široké: UPOZORNĚNÍ: Osoby používající tuto normu by měly 
být dobře seznámeny s běžnou laboratorní praxí. Není účelem této normy zabývat se 
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všemi otázkami bezpečnosti, pokud se vyskytnou, spojenými s jejím používáním. Je na 
odpovědnosti uživatele zavést odpovídající postupy z hlediska bezpečnosti a zdraví při 
práci a zajistit dodržování podmínek jakýchkoliv národních předpisů. ČSN EN 12280-3 
byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 12332-2 (80 4629) Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Zjišťování 

pevnosti v protlaku. Část 2: Hydraulická metoda. Vydána v květnu 2003. 
 
ČSN EN 13770 (80 5802) Textilie. Zjišťování odolnosti pletených punčochových 

výrobků vůči oděru. Vydána v březnu 2003. 
 
ČSN EN 13719 (80 6163) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Zjišťování 

dlouhodobé ochranné účinnosti geotextilií v kontaktu s geosyntetickými zábranami. 
Vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 1806 (80 6415) Rybářské sítě. Zjišťování pevnosti ok síťovin. 

Vydána v květnu 2003. 
 

Třída 81 - Strojní zařízení textilního průmyslu 

Obsahuje technické normy pro výrobní a konstrukční směrnice, pro součásti strojů 
a zařízení textilního průmyslu apod. Dále normy vztahující se na hygienu a bezpečnost práce 
včetně obsluhy a údržby. Posléze normy pro stroje a zařízení (soukací, družicí, motací a tkací 
stroje, stroje pletáren, úpravnické stroje a jejich detaily nebo součásti). Konečně normy pro 
stroje pro prádelny, čistírny a barvírny, žehliče a chemicky čisticí stroje. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 76 norem (k témuž datu v r. 2002 - 70, 
v r. 2001 - 70 a v r. 2000 - 102 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu.  

Třída 82 - Stroje a zařízení pro úpravu povrchu 

Obsahuje technické normy pro rozprašovací a stříkací zařízení, pro sušičky a pece. 
V SZÚ není tato třída českých technických norem systematicky sledována.  

V této třídě byly k 1. lednu 2003 celkem 2 normy (k témuž datu v r. 2002 - 2, 
v r. 2001 - 1 a v r. 2000 žádná norma). 

Třída 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních 
zařízení a ergonomie 

Obsahuje technické normy pro vzorkování venkovního a pracovního ovzduší, pro 
detekční analytické metody a pro přístroje na zjišťování ovzduší. Dále (zastaralé) normy pro 
odběr vzorků a rozbory vod a pro ochranu vodních zdrojů. Naproti tomu poměrně nové a stále 
přibývající normy pro biotechnologické procesy. Posléze rozsáhlý soubor norem pro osobní 
ochranné pracovní prostředky (zejména pro ochranu hlavy, očí, uší, pro ochranu dýchacích 
orgánů, ochranu rukou, nohou apod.), normy pro ochranné oděvy, pásy a chrániče a normy 
pro zkoušení materiálů na ochranné oděvy, rukavice a obuv. Kromě toho neméně rozsáhlý 
soubor norem pro bezpečnost strojních zařízení, včetně bezpečnostních a ochranných systémů 
strojů. Nově pak normy ergonomické a pro hodnocení expozice škodlivinám na pracovištích. 
Dále normy zahrnující širokou problematiku znečišťování venkovního ovzduší (zdroje, 
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metody a přístroje pro měření tuhých i plynných emisí apod.). Konečně soubor norem 
vztahující se k půdě a jejímu znečišťování (kvalita půdy, ochrana přírody, odpadové 
hospodářství apod.) a soubor norem pro sadovnictví a krajinářství. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 491 norem (k témuž datu v r. 2002 - 455, 
v r. 2001 - 417 a v r. 2000 - 451 norem). Pokles počtu mezi roky 2000 - 2001 byly zejména 
normy pro rozbory vod, částečně rušené bez náhrady, částečně převáděné do třídy 75. 
V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této 
třídě zachytili 35 novelizovaných nebo nově vydaných norem.  

 
ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu. Všeobecné požadavky. Část 1: 

Mušlové chrániče sluchu. Týká se mušlových chráničů sluchu a stanovuje požadavky na 
konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na 
informace pro uživatele. Tato část vyžaduje, aby byly dostupné informace týkající se 
útlumových charakteristik mušlových chráničů sluchu měřených podle EN 24869-1. Tato část 
se netýká mušlových chráničů sluchu připevněných na přilbu nebo chráničů, které tvoří část 
přilby. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném působení 
uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je prostředek 
používán. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 352-1 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 352-1 
z července 1996. 

 
ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu. Všeobecné požadavky. Část 2: Zátkové 

chrániče sluchu. Stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, požadavky na 
označování a na informace pro uživatele. Tato část vyžaduje, aby byly dostupné informace 
týkající se útlumových charakteristik zátkových chráničů sluchu měřených podle EN 24869-
1. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném působení 
uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je prostředek 
používán. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 352-2 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 352-2 
z července 1996. 

ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu. Všeobecné požadavky. Část 3: 
Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu. Týká se mušlových chráničů 
sluchu připevněných na přilbu vyhovující požadavkům EN 397 a stanovuje požadavky na 
konstrukci, design a charakteristiky, požadavky na označování a na informace pro uživatele. 
Zejména specifikuje útlum mušlových chráničů sluchu připevněných na přilbu, který se měří 
podle EN 24869-1. Protože stejné typy mušlových chráničů sluchu navržených k připevnění 
k průmyslovým ochranným přilbám se hodí k řadě typů přileb a velikostí, tato část normy 
rozšiřuje řadu fyzikálních a akustických požadavků pro mušlové chrániče sluchu určených 
k předepsanému typu (typům) nebo velikosti (velikostí) přileb. Všechny požadavky týkající 
se mušlových chráničů sluchu vybavených jedním ze specifikovaných typů nebo velikostí 
přileb (základní soustava), omezený soubor požadavků se použije ke stejnému typu 
mušlových chráničů sluchu, pokud jsou určeny k dalším specifikovaným typům nebo 
velikostem přileb (doplňkové soupravy). Je požadováno, aby informace o okruhu typů přileb 
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zkoušených s mušlovými chrániči sluchu a o kombinacích splňujících tuto normu, byly 
přístupné. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném 
působení uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je 
prostředek používán. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 352-3 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 352-3 
ze srpna 1996. 

 
ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů. 

Požadavky a zkušební metody. Týká se ochranných rukavic pro řidiče motocyklů, které se 
používají při řízení motocyklů na silnici (vozovce). Norma stanoví požadavky na rozměry, 
ergonomické vlastnosti, mechanické vlastnosti, čištění, značení a informace pro uživatele 
(návod k používání). Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 13546 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů. 

Požadavky a zkušební metody. Týká se ochranné obuvi pro profesionální řidiče motocyklů, 
která se používá při řízení motocyklů jak na silnici (vozovce), tak mimo ni. Norma stanoví 
požadavky na ochranu, ergonomické vlastnosti, nezávadnost, mechanické vlastnosti, čištění, 
značení a informace pro uživatele (návod k používání). Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních 
ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 13634 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN P ENV 13287 (83 2571) Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro 

profesionální použití. Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti uklouznutí. 
Specifikuje metodu zkoušení pro stanovení odolnosti proti uklouznutí u bezpečnostní, 
ochranné a pracovní obuvi pro profesionální použití. ČSN P ENV 13287 byla vydána 
v červnu 2003. Nahradila ČSN P ENV 13287 ze září 2001. 

 
ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

Zachycovací postroje. Specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace 
poskytované výrobcem a balení pro zachycovací postroje. Jiné typy podpory těla 
specifikované v jiných evropských normách, např. ČSN EN 358, ČSN EN 813 nebo EN 1947, 
smí být začleněny do zachycovacího postroje. Systémy zachycení pádu jsou specifikovány 
v ČSN EN 363. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 361 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 361 z ledna 
1996. 
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ČSN EN 354 (83 2621) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
Spojovací prostředky. Specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace 
poskytované výrobcem a balení pro nenastavitelné spojovací prostředky. Spojovací 
prostředky odpovídající této normě jsou používány jako spojovací prvky, nebo součásti 
v systémech zachycení pádu, specifikovaných v ČSN EN 363. Jiné typy spojovacích 
prostředků jsou specifikovány v EN 358. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných 
prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 354 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 354 z ledna 
1996. 

 
ČSN EN 355 (83 2622) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

Tlumiče pádu. Specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované 
výrobcem a balení pro tlumiče pádu. Tlumiče pádu, odpovídající této normě, jsou používány 
jako prvky nebo součásti, buď integrované ve spojovacím prostředku, zajišťovacím vedení, 
nebo zachycovacím postroji nebo v kombinaci s jedním z nich. Kombinace tlumiče pádu 
a spojovacího prostředku jsou podsystémy vytvářející jeden ze systému zachycení pádu 
uvedených v ČSN EN 363, je-li kombinován se zachycovacím postrojem, specifikovaným 
v ČSN EN 361. Tlumiče pádu jsou specifikovány v ČSN EN 353-1, ČSN EN 353-2 
a ČSN EN 360. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 355 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 355 z února 
1996. 

 
ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

Zatahovací zachycovače pádu. Specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace 
poskytované výrobcem, a balení pro zatahovací zachycovače pádu, což jsou podsystémy 
tvořící jeden ze systémů zachycení pádu, uvedených v ČSN EN 363, jsou-li kombinovány se 
zachycovacím postrojem, specifikovaným v ČSN EN 361. Jiné typy zachycovačů pádu jsou 
specifikovány v ČSN EN 353-1, ČSN EN 353-2. Tlumiče pádu jsou specifikovány 
v ČSN EN 355. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 360 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 360 z ledna 
1996. 

 
ČSN EN 353-1 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 

1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení. Specifikuje 
požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro 
pohyblivé zachycovače pádu, včetně pevného zajišťovacího vedení, obyčejně připevněném 
nebo začleněném v pevném žebříčku nebo příčlích přiměřeně přizpůsobených k vhodným 
konstrukcím. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající 
této normě jsou podsystémy tvořící jeden ze systémů zachycení pádu obsažených 
v ČSN EN 363, v kombinaci se zachycovacím postrojem, specifikovaným v ČSN EN 361, 
včetně předního připojovacího bodu vhodně umístěného, pokud jde o zachycení pádu. Jiné 
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typy zachycovačů pádu jsou specifikovány v ČSN EN 353-2 nebo ČSN EN 360. Tlumiče 
pádu jsou specifikovány v ČSN EN 355. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných 
prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 353-1 byla vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 353-1 
z prosince 1995. 

 
ČSN EN 353-2 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 

2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení. Specifikuje 
požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro 
pohyblivé zachycovače pádu, včetně poddajného zajišťovacího vedení, které může být 
zajištěno na horním kotvícím bodě. Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného 
zajišťovacího vedení vyhovující této normě jsou podsystémy tvořící jednu z částí systému 
zachycení pádu obsažených v ČSN EN 363. Jiné typy zachycovačů pádu jsou specifikovány 
v ČSN EN 353-1 nebo ČSN EN 360. Tlumiče pádu jsou specifikovány v ČSN EN 355. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 353-2 byla vydána 
v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 353-2 z ledna 1996. 

 
ČSN EN 363 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

Systémy zachycení pádu. Specifikuje terminologii a všeobecné požadavky na systémy 
zachycení pádu, které slouží jako ochranné prostředky proti pádům z výšky. Norma doplňuje 
popsané příklady, jak smí být součásti nebo sestavované součásti zapojeny do systému 
zachycení pádu. Tyto příklady umožňují kupujícímu nebo uživateli sestavit všechny součásti 
správným způsobem a vytvořit systém zachycení pádu. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních 
ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 363 byla vydána v březnu 2003. Nahradila 
ČSN EN 363 z ledna 1996. 

 
ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti kapalným a plynným 

chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Část 1: Požadavky na 
účinnost protichemických oděvů ventilovaných a neventilovaných: „plynotěsných“ (typ 
1) a které nejsou „plynotěsné“ (typ 2). Specifikuje minimální požadavky, zkušební metody, 
značení a informace dodávané výrobcem pro následující oděvy s nucenou ventilací a bez 
nucené ventilace pro omezené použití a protichemické ochranné oděvy pro opakované 
použití, včetně součástek, jako jsou např. rukavice a obuv, jejichž specifikace je uvedena 
v jiných materiálech. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 943-1 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. 

Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému 
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teplu. Stanoví dvě doplňující metody (metodu A a metodu B) umožňující určit chování 
materiálů pro ochranné oděvy proti teplu vystavené působení sálavého tepla. Tyto zkoušky se 
provádějí na typických jednoduchých nebo vícevrstvých tkaninách, nebo jiných materiálech 
pro ochranné oděvy proti teplu. Metoda A slouží k vizuálnímu posouzení změn materiálu po 
působení sálavého tepla. Metodou B se zjišťuje ochranný účinek materiálů. Materiály mohou 
být zkoušeny buď oběma metodami, nebo jen jednou z nich. Zkoušky podle těchto dvou 
metod slouží k roztřídění (klasifikaci) materiálů, nicméně, aby bylo možné určit nebo 
prohlásit materiál jako vhodný pro ochranné oděvy, musí být vzata v úvahu dodatečná 
kritéria. Protože zkoušky se provádějí při teplotě místnosti, výsledky nemusí vždy odpovídat 
chování materiálů při vyšších teplotách okolí, a proto jsou v omezeném rozsahu vhodné 
pouze pro návrh provedení ochranného oděvu ze zkoušených materiálů. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o 
osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 6942 byla vydána v lednu 
2003. Nahradila ČSN EN 366 z února 1995. 

 
ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. 

Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Specifikuje metodu pro stanovení vlastností 
při omezeném šíření plamene svisle orientovaných textilií a průmyslových výrobků ve formě 
jednoduchých nebo vícesložkových textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, 
laminovaných a podobných kombinací), když jsou vystaveny malému definovanému plameni. 
Tato metoda zkoušení není vhodná pro materiály, jež vykazují rozsáhlé tavení nebo srážení. 
Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 15025 byla vydána 
v červnu 2003. Nahradila ČSN EN 532 z prosince 1996. 

 
ČSN EN 13138-2 (83 2763) Plovací pomůcky pro výuku plavání. Část 2: 

Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, kterých se uživatel 
drží. Stanoví bezpečnostní požadavky na konstrukci (provedení), technické parametry, 
velikosti a značení pro plovací pomůcky určené pro pomoc s pohybem ve vodě v ranných 
etapách „uvědomování si“ vody, výukou plavání nebo výukou určitého stylu. Tato norma také 
stanoví metody zkoušení pro ověření těchto požadavků. Norma platí pro pomůcky třídy C, 
které jsou určeny k používání při zlepšování jednotlivých prvků určitého stylu plavání, a které 
mají buď vnitřní vztlakovou schopnost, nebo mohou být nafouknuty. Jsou zde zahrnuty také 
pomůcky, které jsou drženy buď horními končetinami (rukama), nebo tělem, nebo mezi 
dolními končetinami. Tato část normy se nevztahuje na plovací prostředky, záchranné plovací 
vesty a hračky do vody. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. Za 
pozornost stojí text výstrahy v poslední kapitole, zní: VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ 
„Nechrání před utonutím.“ „Používat pouze za kvalifikovaného a stálého dozoru.“ 
ČSN EN 13138-2 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. 

Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla. Stanoví postupy pro výběr 
a přípravu zkušebních vzorků chráničů horní části těla určených k poskytování ochrany proti 
pořezání ručními řetězovými pilami, dále měření ochranné plochy, a konečně zkušební 
zařízení a metody zkoušení pro zjištění odolnosti proti řezu (pořezání). Normalizována je 
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i praktická zkouška pro hodnocení ergonomických vlastností. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních 
ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 381-10 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. 

Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla. Stanoví požadavky na ochranu 
poskytovanou chrániči horní části těla proti pořezání ručními řetězovými pilami, která je 
hodnocena pomocí metod zkoušení stanovených v ČSN EN 381-10. Stanoveny jsou také 
požadavky na ergonomické vlastnosti, identifikaci, značení a návod k používání od výrobce, 
včetně kritérií výběru. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 381-11 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 13277-5 (83 2776) Ochranné prostředky pro bojové sporty. Část 5: 

Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha. Stanoví 
doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha, které se používají při 
bojových sportech beze zbraně, jako je taekwondo, karate, kick-box a podobné disciplíny. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 13277-5 byla vydána 
v lednu 2003. 

 
ČSN EN 13546 (83 2778) Ochranné oděvy. Chrániče horních končetin, trupu, 

dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje. 
Požadavky a zkušební metody. Stanoví všeobecné požadavky na ergonomické vlastnosti, 
technické parametry, nezávadnost, rozměry (velikosti) a pokrytí ochranných prostředků pro 
brankáře pozemního hokeje poskytujících ochranu horních končetin (rukou, předloktí, paží), 
horní (hrudníku) a dolní (břicha) části trupu, dolních končetin (nohou, bérce, stehna) 
a genitálií, a také chrániče holeně (bérce) pro ostatní hráče pozemního hokeje. Dále stanoví 
požadavky na značení ochranných prostředků a návod k používání od výrobce. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to 
k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR 
je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 13594 byla vydána 
v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13567 (83 2779) Ochranné oděvy. Ochranné prostředky horních 

končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře. Požadavky a zkušební 
metody. Stanoví všeobecné požadavky na ergonomické vlastnosti, technické parametry, 
rozměry (velikosti), pokrytí a provedení (technické parametry) ochranných prostředků (včetně 
oděvů) pro použití ve sportovním šermu. Jsou zde stanoveny požadavky na značení 
ochranných prostředků a návod k používání od výrobce. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních 
ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
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zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 13567 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13595 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů. 

Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Všeobecné požadavky, Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy 
(impact abrasion resistance), Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení 
(pevnosti při roztržen) (burst strenght) a Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti 
proti nárazovému řezu (impact cut resistance). Za pozornost- ve všech čtyřech částech -  stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici 
o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky, v platném znění. Všechny čtyři části byly vydány v dubnu 
2003. 

 
ČSN EN 13595-1 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů. 

Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky. Část 1: Všeobecné požadavky. Stanoví 
všeobecné požadavky na bundy, kalhoty a kombinézy nebo obleky pro profesionální řidiče 
motocyklů, které jsou určeny k ochraně uživatele před mechanickým zraněním. Nevztahuje se 
na oděvy používané při motoristických sportovních soutěžích organizovaných Svazem 
(Federation).  

 
ČSN EN 13595-2 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů. 

Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky. Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování 
odolnosti proti oděru nárazy. Stanoví metodu zkoušení pro hodnocení účinnosti ochrany 
bund, kalhot, kombinéz a obleků pro profesionální řidiče motocyklů, které jsou určeny 
k ochraně uživatele před mechanickým zraněním na zpevněném povrchu vozovek.  

 
ČSN EN 13595-3 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů. 

Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky. Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování 
odolnosti proti roztržení. Stanoví požadavky na materiály a sestavy (kombinace) materiálů 
pro oděvy používané při výrobě bund, kalhot, kombinéz nebo obleků pro profesionální řidiče 
motocyklů, které jsou určeny k ochraně uživatele před mechanickým zraněním na zpevněném 
povrchu vozovek. Norma stanoví zvláštní metodu zkoušení pro zjišťování odolnosti proti 
roztržení (pevnosti při roztržení), s jejíž pomocí se hodnotí splnění těchto požadavků.  

 
ČSN EN 13595-4 (83 2780) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů. 

Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky. Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování 
odolnosti proti nárazovému řezu. Stanoví požadavky na materiály a sestavy (kombinace) 
materiálů pro oděvy používané při výrobě bund, kalhot a kombinéz nebo obleků pro 
profesionální řidiče motocyklů, které jsou určeny k ochraně uživatele před mechanickým 
zraněním na zpevněném povrchu vozovek. Norma stanoví zvláštní metodu zkoušení pro 
zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu s jejíž pomocí se hodnotí splnění těchto 
požadavků.  

 
ČSN EN ISO 14877 (83 2781) Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití 

zrnitých otryskávacích prostředků. Specifikuje minimální požadavky a metody zkoušení 
pro ochranný oděv pro otryskávací práce a pro ochranu rukou při úpravě povrchů zrnitými 
otryskávacími prostředky, uváděnými v pohyb tlakovým vzduchem nebo mechanickými 
prostředky. Ochrana je určena i proti látkám vznikajícím během otryskávacích prací, a také 

118  



 

k ochraně spojů mezi ochranným oděvem a ochranným prostředkem dýchacích orgánů 
překrytím. Tato norma se neaplikuje při otryskávání parou, otryskávání proudem vody 
a otryskávání plamenem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN ISO 14877 byla vydána v dubnu 2003. 

 
ČSN EN 1073-2 (83 2832) Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci. Část 

2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti 
kontaminaci radioaktivními částicemi. Určuje požadavky a zkušební metody pro ochranné 
oděvy bez nucené ventilace, chránící uživatele proti znečištění radioaktivními částicemi. 
Tento oděv je určen pouze pro ochranu těla, rukou a nohou uživatele, ale lze jej použít 
s doplňky, které poskytují dostatečnou ochranu částí těla uživatele (tj. s obuví, rukavicemi, 
prostředky na ochranu dýchacích orgánů). Ochrana těchto částí těla je specifikována v dalších 
evropských normách. Tato norma není určena pro ochranu proti ionizujícímu záření a 
k ochraně nemocných po kontaminaci radioaktivními látkami při diagnostických a/nebo 
terapeutických opatřeních. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 
89/686/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 1073-2 byla vydána v únoru 2003.  

 
ČSN EN 12198-2 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení. Posuzování a snižování 

rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními. Část 2: Postup měření 
emise záření. Definuje základní technologie a specifikuje všeobecné postupy pro provádění 
a zaznamenávání měření veličin, které se týkají záření emitovaného strojním zařízením. 
Z Přílohy A - Techniky měření různých druhů záření, která obsahuje podrobné pokyny pro 
měření záření vyplývá, že se norma týká elektrických, magnetických a elektromagnetických 
polí (čl. A.1) a Optického záření (čl. A.2). Norma zahrnuje různé emise záření, jak je 
definováno v ČSN EN 12198-1. Tato norma platí pro strojní zařízení, jak je definováno v 3.1 
ČSN EN 292-1:1991. Za pozornost stojí kapitola 4 - Klasifikace záření, kde se uvádí: 
„Klasifikace záření je uvedena v kapitole 4 ČSN EN 12198-1:2000. Strojní zařízení musí být 
konstruováno a vyrobeno tak, že je omezena jakákoliv emise záření na rozsah nezbytný pro 
provoz strojního zařízení, a že se nevyskytují žádné vlivy na ohrožené osoby nebo jsou tyto 
vlivy sníženy na bezpečnou úroveň (viz ČSN EN 292-2:1991, příloha A, 1.5.10).“ Dále stojí 
za pozornost v kapitole 6 - Postup měření čl. 6.1, jehož název je: VÝSTRAHA. Článek zní: 
„Před prováděnými měřeními má být odhadnuta úroveň emise, aby bylo zajištěno, že 
nejsou nebezpečnou emisí záření ohroženy osoby bez odpovídajících ochran. Tento 
odhad má také zamezit přetížení měřícího zařízení.“ Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 
98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je evropská 
strojírenská směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení v platném znění. ČSN EN 12198-2 byla vydána v červnu 2003. 
Nahradila ČSN EN 12198-2 z května 2003. 

 
ČSN EN 12198-3 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení. Posuzování a snižování 

rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními. Část 3: Snižování záření 
tlumením nebo stíněním. Cílem této třetí části normy je poskytnout prostředky, které 
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umožní výrobcům strojního zařízení s nebezpečím záření konstruovat a vyrobit účinné 
bezpečnostní ochrany proti záření. Specifické technické detaily konstrukce stínění pro různé 
druhy záření a strojů budou uvedeny v jiných normách. Tato norma platí pro strojní zařízení, 
jak je definováno v ČSN EN 292. Část 1 této normy (ČSN EN 12198-3) obsahuje všeobecné 
zásady posuzování rizika emise záření strojním zařízením. Detaily měření emise záření jsou 
uvedeny v části 2 této normy (ČSN EN 12198-3). Tato norma se zabývá strategií konstrukce 
pro snížení intenzity toku záření tlumením nebo stíněním. Za pozornost stojí kapitola 4 -
Klasifikace záření, kde se uvádí: „Klasifikace záření je uvedena v kapitole 4 ČSN EN 12198-
1:2000. Strojní zařízení musí být konstruováno a vyrobeno tak, že jakákoliv emise záření je 
omezena na rozsah nezbytný pro provoz strojního zařízení, a že se nevyskytují účinky na 
ohrožené osoby, nebo jsou sníženy na bezpečnou úroveň (viz ČSN EN 292-2:1991, příloha 
A). Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou 
normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. 
Poznámka recenzenta: V ČR je evropská strojírenská směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění. 
ČSN EN 12198-3 byla vydána v červnu 2003. Nahradila ČSN  EN 12198-3 z května 2003. 

 
ČSN EN ISO 14956 (83 5550) Kvalita ovzduší. Posouzení vhodnosti měřicí 

metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření. Stanoví pro účely měření kvality 
(venkovního) ovzduší postup při: - odhadu nejistoty měření na základě skutečných nebo 
uváděných hodnot všech významných charakteristik měřicí metody za ustálených podmínek, -
 posouzení, zda určené hodnoty těchto charakteristik měřicí metody splňují či nesplňují 
požadavky na jakost výsledků měřené veličiny, - posouzení použitelnosti měřicí metody na 
základě laboratorních zkoušek a ověřovací terénní zkoušky, - stanovení požadavků na 
dynamické chování přístrojů. Tato norma platí pro měřicí postupy poskytující výsledky ve 
formě časově určených průměrných hodnot. ČSN EN ISO 14956 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 13528-1 (83 5771) Kvalita ovzduší. Difúzní vzorkovací systémy pro 

stanovení plynů a par. Požadavky a metody zkoušení. Část 1: Obecné požadavky. 
Stanovuje obecné požadavky na difúzní vzorkovací systémy používané pro stanovení 
koncentrace plynů a par ve venkovním ovzduší. Tyto požadavky se vztahují na všechny 
difúzní vzorkovací systémy, bez ohledu na fyzikální podstatu procesu řídicího rychlost difúze 
a bez ohledu na povahu sorpčního procesu a analytického stanovení. Tato norma platí pro 
všechny fáze postupu stanovení včetně rozmístění, dopravy a uchovávání vzorku, pokud jsou 
použity. Platí, jak pro měřicí postupy s odděleným odběrem a analýzou vzorku, tak pro 
systémy s přímým čtením měřené hodnoty. ČSN EN 13528-1 byla vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 13528-2 (83 5771) Kvalita ovzduší. Difúzní vzorkovací systémy pro 

stanovení plynů a par. Požadavky a metody zkoušení. Část 2: Zvláštní požadavky 
a metody zkoušení. Stanovuje specifické požadavky a metody zkoušení pro difúzní 
vzorkovací systémy používané pro stanovení koncentrace plynů a par ve venkovním ovzduší 
za předepsaných laboratorních a terénních podmínek. Tyto požadavky se vztahují na všechny 
difúzní vzorkovací systémy, bez ohledu na jejich fyzikální princip a proces řídicí rychlost 
difúze a bez ohledu na povahu sorpčního procesu a analytického stanovení. Tato norma platí 
pro všechny fáze postupu stanovení včetně rozmístění, dopravy a uchovávání vzorku, pokud 
jsou použity. Platí, jak pro měřicí postupy s odděleným odběrem a analýzou vzorku, tak pro 
systémy s přímým čtením měřené hodnoty. Platí pro difúzní vzorkovací systémy. Tato norma 
by měla výrobcům a uživatelům difúzních vzorkovacích systémů umožnit osvojení 
jednotného přístupu k validaci vzorkovacího systému a poskytnout rámec pro posouzení 
funkce vzorkovacího systému. Tato část určuje příslušné požadavky a zkušební metody 
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určení nejistoty měření, které jsou nutné k prokázání shody s cíli jakosti údajů předepsanými 
pro použité metody o hodnocení a řízení kvality ovzduší. ČSN EN 13528-2 byla vydána 
v květnu 2003. 

 
ČSN EN 13656 (83 8014) Charakterizace odpadů. Mikrovlnný rozklad směsí 

kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému 
stanovení prvků. Určuje metody mikrovlnného rozkladu směsí kyselin fluorovodíkové 
dusičné a chlorovodíkové. Metodu lze použít k rozkladu odpadů, např. ke stanovení těchto 
prvků: Al, Sb, As, B, Ba, Be Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, 
S, Na, Sr, Sn, Te, Ti, Tl, V a Zn. ČSN EN 13656 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 13657 (83 8015) Charakterizace odpadů. Rozklad k následnému 

stanovení prvků rozpustných v lučavce královské. Určuje metody rozkladu lučavkou 
královskou. Rozklad lučavkou královskou nevede nutně k úplnému uvolnění všech prvků. 
Výsledky u většiny environmentálních aplikací a charakterizace odpadů však vyhoví účelu. 
Metodu lze použít k rozkladu odpadů, např. ke stanovení těchto prvků: Al, Sb, As, B, Ba, Be 
Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, S, Na, Sr, Sn, Te, Ti, Tl, 
V a Zn. ČSN EN 13657 byla vydána v červnu 2003. 

Třída 84 - Zdravotnictví 

Obsahuje technické normy pro zařízení pro zdravotnictví a pro technické pomůcky pro 
osoby se zdravotním postižením, včetně vnějších protéz a ortéz. Dále normy pro nábytek 
a vybavení pro lůžkový provoz a pro lékařský nábytek. Konečně normy pro nosítka a vozíky, 
sterilizační a destilační přístroje. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 47 norem (k témuž datu v r. 2002 - 62, 
v r. 2001 - 48 a v r. 2000 - 42 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí recenze 
a záznamy, jsme v této třídě zachytili 2 novelizované nebo nově vydané normy.  

 
ČSN P ENV 12719 (84 1081) Zdravotní profylaktické antitrombotické 

punčochy. Platí pro zdravotní profylaktické antitrombotické punčochy pletené z příze, 
vyrobené z přírodních vláken nebo syntetických vláken a elastických vláken, které se 
používají jako zdravotnický prostředek pro profylaxi žilních trombóz. Norma stanoví 
požadavky a zkušební metody pro tyto punčochy, s výjimkou punčoch vyráběných na míru. 
Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, 
a to k směrnici EU 93/42/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena 
nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky, v platném znění. ČSN P ENV 12719 byla vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN P ENV 12719 z dubna 2002. 

 
ČSN EN 13718-1 (84 2120) Letecké, lodní a těžké terénní ambulance. Část 1: 

Požadavky na připojovací rozhraní zdravotnických prostředků pro nepřetržitou péči 
o pacienta. Stanovuje minimální požadavky na připojovací rozhraní zdravotnických 
prostředků používaných v leteckých, lodních a těžkých terénních ambulancích. Výjimka: 
Norma zejména nezahrnuje hlediska konstrukčních a ergonomických požadavků na dopravní 
prostředky nebo letadla. Zvláštní požadavky na dlouhodobé používání zdravotnických 
prostředků ve venkovním prostředí a na jejich skladování nejsou v této normě uvedeny. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a 
to k směrnici EU 93/42/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena 
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nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky, v platném znění. ČSN EN 13718-1 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 85 - Zdravotnictví 

Obsahuje technické normy pro lékařské nástroje a přístroje i přístroje pro anestezii 
a umělé dýchání. Dále normy pro chirurgické implantáty včetně aktivních implantabilních 
prostředků a pro jejich zkoušení. Posléze normy pro zdravotnické materiály, pro systémy 
jakosti ve zdravotnictví a všeobecné předpisy i směrnice pro výrobky zdravotnické techniky. 
Dále ještě normy pro zařízení zdravotnických pracovišť, lékařské nástroje a pomůcky, včetně 
nástrojů pro zubní lékařství, a normy pro lékařské stříkačky. Kromě toho také normy pro 
zařízení a přístroje pro krevní převod a pro materiály pro zdravotnickou techniku. Konečně 
normy pro zdravotnické systémy in vitro a pro zdravotnické prostředky, složené z živočišných 
tkání. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 280 norem (k témuž datu v r. 2002 - 273, 
v r. 2001 - 251 a v r. 2000 - 222 normy). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 6 novelizovaných nebo nově vydaných 
norem.  

 
ČSN EN ISO 4135 (85 2100) Anestetické a respirační přístroje. Slovník. Zavádí 

slovník termínů používaných v souvislosti s anestetickými a respiračními přístroji a jejich 
napájením, se souvisejícími přístroji a napájecími systémy. Česky, anglicky, francouzsky 
a německy je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 320 hesel. Rozsáhlá 
norma, cca 62 stran. ČSN EN ISO 4135 byla vydána v lednu 2003. Nahradila 
ČSN EN ISO 4135 z dubna 2002. 

 
ČSN EN ISO 17510-2 (85 2104) Dechová terapie spánkové apnoe. Část 2: Masky 

a aplikační příslušenství. Stanovuje požadavky na masky a příslušenství, potřebné 
k propojení pacientského ústí s přístrojem pro dechovou terapii spánkové apnoe a masky 
s pacientem, a které se používají s přístrojem pro dechovou terapii spánkové apnoe, jako jsou 
nosní masky, ústí odpadu plynu, připojovací prvky a náhlavní nosič. Tento poměrně obtížně 
srozumitelný text je názorně vysvětlen v Příloze A. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/42/EHS. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 181/2001 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném znění. 
ČSN EN ISO 17510-2 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 13544-2 (85 2107) Přístroje pro respirační terapii. Část 2: Hadice 

a konektory. Stanovuje požadavky na hadice, které se používají s přístroji pro terapeutické 
podávání dýchacích plynů v domácí, ambulantní a nemocniční praxi a pro rozhraní těchto 
přístrojů, tj. násadce konektoru a závitové nosné konektory. Tyto hadice se používají 
převážně pro kyslík, vzduch, nebo směsi těchto plynů. Specifikace rozhraní jsou uvedeny pro 
zajištění zaměnitelnosti přístrojů pro respirační terapii, což umožňuje, aby se pacientům 
dostalo nepřerušované léčby za všech klinických situací. Pro připojení např. průtokoměrů 
jsou na jejich výstupu specifikovány závitové nosné konektory, k nimž lze připojit přístroje, 
jako jsou zvlhčovače nebo nebulizátory. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 93/42/EHS. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném znění. ČSN EN 13544-2 
byla vydána v červnu 2003. 
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ČSN EN 13328-2 (85 2108) Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační 

použití. Část 2: Nefiltrační hlediska. Stanovuje požadavky na nefiltrační hlediska pro filtry 
dýchacích systémů (BSF – breathing system filter), určené pro filtraci dýchacích plynů u lidí 
připojených k dýchacímu systému. Platí pro připojovací ústí, únik, odpor průtoku, balení, 
značení a poskytované informace. Norma neplatí pro ostatní typy filtrů, určené např. 
k ochraně zdrojů podtlaku nebo potrubí pro vzorky plynu, pro filtraci stlačených plynů 
a k ochraně přístrojů použitých pro fyziologická respirační měření. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 
93/42/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném 
znění. ČSN EN 13328-2 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN ISO 7439 (85 2908) Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi. 

Požadavky a zkoušky. Platí pro nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi, pro 
jednorázové použití a pro jejich zaváděcí nástroje. Nitroděložní antikoncepční tělíska, která 
sestávají pouze z tělíska z plastů, a nitroděložní antikoncepční tělíska, jejichž hlavním účelem 
je uvolnění progestogenů, nejsou zahrnuty do předmětu této normy. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici EU 
93/42/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném 
znění. ČSN EN ISO 7439 byla vydána v únoru 2003. 

 
ČSN EN 13867 (85 6213) Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné 

metody. Stanovuje požadavky pro suché a kapalné koncentráty, které jsou určeny po zředění 
k použití jako dialyzační roztok v hemodialýze nebo podobných léčebných metodách. Zabývá 
se chemickou a mikrobiologickou jakostí a čistotou, zacházením s koncentráty a jejich 
označováním, požadavky na nádoby a na zkoušky pro chemické a mikrobiologické 
monitorování látek, které jsou v nich obsaženy a rovněž jakostí takových koncentrátů. Tato 
norma se nezabývá ředěním těchto koncentrátů pro jejich konečné použití, ani zpracováním 
vody použité v souvislosti s hemodialýzou a souvisejícími léčebnými metodami. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou harmonizovanou normu, a to 
k směrnici EU 93/42/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 13867 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 86 - Zdravotnictví 

Obsahuje technické normy pro hromadně vyráběné léčivé přípravky, pro dentální 
materiály a rostlinné drogy (semena, kořeny, oddenky, hlízy apod.). Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována.  

V této - dnes malé - třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 7 norem (k témuž datu v r. 2002 
- 7, v r. 2001 ještě - 123 a v r. 2000 - 123 norem). Většina norem této třídy byla (pro 
zastaralost) bez náhrady zrušena. V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše recenze 
a záznamy, nebyla do této třídy doplněna žádná nová norma.  

Třída 87 - Telekomunikace 

Obsahuje technické normy pro evropské telekomunikační normy (CENELEC), 
zkušební metody a specifikace, pro podnikové telekomunikace, pro rozbor vlivu prostředí 

123  



 

a pro mobilní komunikace. Dále normy pro lidského činitele v telekomunikačních systémech, 
pro síťová hlediska, pro bezpečnost, pro přístupové sítě širokopásmového radia, pro radiové 
zařízení a systémy, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a radiové spektrum, 
transevropské svazkové radiové sítě, družicové pozemské stanice a systémy, signalizační 
protokoly a spojování, pro analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti, pro koncová 
zařízení a systémy s přímou platbou včetně mobility koncových bezšňůrových zařízení. 
Konečně normy pro přenos a multiplexování, normy vytvořené společnou technickou komisí 
EBU/CENELEC/ETSI, pro propojování komunikačních sítí a systémů a další. V této rozsáhlé 
třídě se prakticky nevyskytují normy, které by měly význam z hlediska ochrany zdraví nebo 
ochrany životního prostředí. Poznámka recenzenta: Pokud se v této třídě vyskytují normy, 
které se v názvu zabývají bezpečností, jde o ochranu dat, přístupu k nim apod., nikoliv 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i mimo ni. V SZÚ proto tato třída není systematicky 
sledována. 

V této velmi rozsáhlé (a prakticky největší třídě technických norem) bylo k 1. lednu 
2003 celkem 3337 norem (k témuž datu v r. 2002 3078, v r. 2001 - 2430 a v r. 2000 - 1910 
norem). Poznámka recenzenta: Přestože jde o největší třídu českých technických norem, která 
- nadto - vykazuje bouřlivý rozvoj, nenašli jsme mezi nimi dosud žádnou která by měla - podle 
našeho názoru - byť malou souvislost s námi široce pojatou problematikou ochrany zdraví. 

Třída 88 - Průmysl polygrafický 

Obsahuje technické normy pro tiskařské stroje, pro úpravu rukopisů včetně 
korekturních znamének, pro názvosloví, měření a výpočty v polygrafickém průmyslu, pro 
předlohy pro reprodukci, pro přípravu a zpracování tiskových desek, pro úpravu sazby, pro 
knižní vazby, časopisy, pohlednice, pro formáty tiskovin a poštovní tiskopisy. Dále pro 
polygrafické výrobky  a konečně pro zařízení na písmo. Tato třída českých technických 
norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 15 norem (k témuž datu v r. 2002 - 19, 
v r. 2001 - 20 a v r. 2000 - 20 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí recenze 
a záznamy, nebyla do této třídy doplněna žádná nová norma.  

Třída 89 - Hudební nástroje 

V této třídě nebyla k 1. lednu 2003 žádná norma, naposledy k témuž datu v r. 2000 
pouze jedna norma. Tato třída je tedy prakticky zrušena, přesněji: není naplňována, ale nadále 
figuruje i v seznamu norem k 1. lednu 2003. 

Třída 90 - Kancelářské, školní a kreslicí potřeby 

Zahrnuje technické normy např. na tužky, pryže, pera, šablony, pomůcky pro kreslení 
a malování, barvy, inkousty, tuše, laky na blány, ale také kancelářské sešívačky a děrovačky, 
ostatní (kancelářské) pomůcky apod. V SZÚ nebyla do 31. prosince 2001 sledována. Počínaje 
1. lednem 2002 je i tato třída v SZÚ systematicky sledována.  

V této malé třídě byly k 1. lednu 2003 pouze 22 normy (k témuž datu v r. 2002 - 24, 
v r. 2001 - 25 a v r. 2000 - 25 norem). Nicméně v prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí 
recenze a záznamy, nebyla do této třídy doplněna žádná nová norma.  

Třída 91 - Vnitřní zařízení 

Obsahuje technické normy pro nábytek, včetně bezpečnostních požadavků na něj (tj. 
nábytek jako takový, úložný, sedací a stolový nábytek, dále laboratorní, lehací, kancelářský, 
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pomocný, lůžkový a venkovní nábytek). Dále normy pro vany, kuchyňské dřezy, výlevky 
apod. Konečně normy pro podlahové krytiny, nábytková kolečka a jevištní technologie. Tato 
třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 188 norem (k témuž datu v r. 2002 - 185, 
v r. 2001 - 187 a v r. 2000 - 174 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 2 novelizované nebo nově vydané 
normy.  

 
ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací. Metoda zkoušení měkkosti. Vydána 

v červnu 2003. Nahradila ČSN 91 0220 z 19. 7. 1989. 
 
ČSN EN 1143-2 (91 6011) Bezpečnostní úschovné objekty. Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Část 2: Depozitní systémy. Vydána v lednu 
2003. Nahradila ČSN EN 1143-2 z května 2002. 

Třída 93 - Výstrojné zboží 

Zahrnuje technické normy na drobné kovové výrobky všeobecně, na háčky, očka 
a kroužky pro oděvy a obuv a konečně norma na zdrhovadla. Tato třída českých technických 
norem je v SZÚ systematicky sledována.  

V této velmi malé třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 5 norem (k témuž datu v r. 2002 - 
5, v r. 2001 - 5 a v r. 2000 - 6 norem). Poslední dva roky je tato třída norem prakticky bez 
pohybu. Také v prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, nebyla do 
této třídy doplněna žádná nová norma.  

Třída 94 - Výstrojné zboží 

Zahrnuje technické normy pro nejrůznější výstrojné zboží pod nímž rozumí např.: 
sportovní, tělocvičné a posilovací nářadí, náčiní i zařízení, dále potřeby pro vodní i zimní 
sporty, horolezeckou výstroj a potřeby pro různé sporty. Kromě toho normy pro dětské 
hračky, předměty pro péči o děti, apod. V neposlední řadě normy na předměty běžného 
užívání přicházející do styku s potravinami, kapesní nože a jídelní příbory. Konečně 
předmětové normy pro komerční smaltované nádobí, nádobí z hliníku a z korozivzdorného 
plechu. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 164 norem (k témuž datu v r. 2002 - 149, 
v r. 2001 - 135 a v r. 2000 - 126 norem). V prvém pololetí r. 2003, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 13 novelizovaných nebo nově 
vydaných norem.  

 
ČSN EN 12572 (94 2050) Umělé lezecké stěny. Zajišťovací body, požadavky 

stability a zkušební metody. Stanovuje požadavky a zkoušky pouze pro zajišťovací body 
a stabilitu umělých lezeckých stěn (dále ACS = Arteficial Climbing Structure). Neplatí pro 
okolní prostředí. Norma je použitelná pokud jsou ACS normálně používané a vztahuje se 
zejména k technikám a jistícím metodám používaným při výstupu na stěně. Dále norma 
neplatí pro zařízení hřišť (viz ČSN EN 1176-1 až ČSN EN 1176-7). Postupy při provádění 
normalizovaných zkoušek jsou popsány v normativních Přílohách. ČSN EN 12572 byla 
vydána v březnu 2003. Nahradila ČSN EN 12572 ze září 1999. 

 
ČSN EN 12491 (94 2812) Zařízení pro padákové létání. Záložní padák. 

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Vztahuje se na záložní padáky rozevřené 
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zásahem pilota bez jakékoliv jiné pomoci (mechanické nebo pyrotechnické) a je určena pro 
použití u jedno- nebo dvojmístných padákových kluzáků. (Padákovým kluzákem, podle 
čl. 3.1, se rozumí ultralehký kluzák bez pevné konstrukce pro jehož start a přistání je nutno 
použít nohou; pilot je zavěšen v postroji spojeném s nosnou plochou.) ČSN EN 12491 byla 
vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN 71-7 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 7: Barvy nanášené prsty. 

Požadavky a metody zkoušení. Barvy nanášené prsty představují odlišná rizika v porovnání 
s jinými výrobky určenými ke hraní. Ta spočívají v požití barvy a možnosti účinku 
dlouhodobého kontaktu s kůží. Bezpečnostní omezení uvedená v jiných částech této normy 
(ČSN EN 71-1 až ČSN EN 71-6) nejsou tudíž zcela vyhovující. Aby se předešlo tomuto 
nebezpečí a snížila se rizika spojená s možným požitím barvy, stanovuje tato část normy 
přísady, které se smějí použít při výrobě barev nanášených prsty a stanovuje určité limity pro 
nečistoty, konzervační prostředky, migraci určitých prvků a další vlastnosti. Záměrem je 
omezit rizika, která mohou pro dítě představovat barvy nanášené prsty, při stanoveném nebo 
předvídatelném způsobu použití, přičemž se bere do úvahy normální chování dětí. 
V tabulkách uvedená registrační čísla CAS (Chemical Abstract Service), čísla EINECS 
(European Inventory of Existing Chemical Substances) a čísla CI (Colour Index) slouží pouze 
pro informaci. Záměrem této evropské normy je doplnění všeobecně platných bezpečnostních 
požadavků směrnice 88/378/EHS zvláštními požadavky na barvy nanášené prsty a usnadnění 
prokázání shody s těmito všeobecnými specifikacemi. Tato sedmá část normy stanovuje 
požadavky na látky a materiály používané v barvách nanášených prsty a platí pouze pro tyto 
barvy. Další požadavky jsou stanoveny pro značení, nápisy a pro obaly. Mezní hodnoty 
migrace určitých prvků z barev nanášených prsty a výčet primárních aromatických aminů, 
které nesmí být stanovitelné a dalších aminů, které mohou být obsaženy jen do určitého 
množství jsou uvedeny v čl. 4.4 a 4.5. Dále norma uvádí normativní Přílohy A (Seznam 
barviv povolených k použití v barvách nanášených prsty), B (Seznam konzervačních 
prostředků povolených k použití v barvách nanášených prsty), informativní Přílohu C 
(Přísady používané při výrobě barev nanášených prsty), normativní Přílohu D a informativní 
Přílohy E, ZA a Bibliografii. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o 
evropskou harmonizovanou normu, a to k směrnici 88/378/EHS, která se týká 
bezpečnosti hraček. ČSN EN 71-7 byla vydána v březnu 2003. 

 
ČSN EN 12790 (94 3415) Výrobky pro péči o dítě. Opěrná lehátka. Stanoví 

bezpečnostní požadavky a příslušné metody zkoušení pro pevná nebo skládací opěrná lehátka 
určená pro děti do 6 měsíců a do hmotnosti 9 kg. Na mnoha místech normy jsou obsažena 
upozornění a varování, vztahující se na možná rizika, spojená s používáním těchto lehátek. 
Konkrétně za pozornost stojí v kapitole 7, tyto články: 7.2 Značení výrobku: Lehátka musí 
být viditelně a trvale označena podle 6.5 (Poznámka recenzenta: jde zřejmě o překlep, čl. 6.5 
se týká zkoušení statické pevnosti), alespoň následujícími údaji: - jménem nebo obchodní 
značkou výrobce, dovozce nebo organizace odpovědné za prodej, - varováními: 
VAROVÁNÍ! - Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! VAROVÁNÍ! - Je nebezpečné 
používat toto lehátko na nakloněné ploše! Tato varování musí být viditelná v poloze 
běžného použití a musí být použita spolu se symbolem podle obrázku 9. (Poznámka 
recenzenta: jde o dvojobrázek, na prvním je dospělá osoba dozírající na dítě, na druhém 
přeškrtnutý obrázek dospělé osoby opouštějící dítě.) Dále pak čl. 7.3 Informace pro 
spotřebitele: Informace pro spotřebitele musí být jasně viditelné a čitelné během nákupu 
a musí obsahovat alespoň následující údaje: a) název nebo obchodní značku výrobce nebo 
dovozce nebo organizace odpovědné za prodej a příslušnou adresu, b) minimální informace 
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o hmotnosti/věku dítěte pro které se lehátko může použít a pro další sestavy, pokud jsou 
odlišné, c) varování: VAROVÁNÍ! - Nedoporučuje se pro děti, které si mohou samostatně 
stoupnout (asi od 6 měsíců a 9 kg). d) číslo a datum normy. Konečně čl. 7.4 Návod 
k použití: Na návodu k použití musí být uvedeno jméno nebo obchodní značka výrobce nebo 
dovozce nebo organizace odpovědné za prodej a příslušná adresa. Musí být poskytnut návod 
pro správné a bezpečné sestavení a používání lehátka. Tento návod musí mít v záhlaví: 
UPOZORNĚNÍ - „Důležité! Uschovávejte pro pozdější nahlédnutí“. Tento návod musí 
obsahovat následující údaje: a) Nedoporučuje se pro děti, které si mohou samostatně 
stoupnout (asi od 6 měsíce a 9 kg), b) VAROVÁNÍ! - Nikdy nenechávejte dítě v lehátku 
bez dozoru, c) VAROVÁNÍ! - Je nebezpečné pokládat lehátko na nakloněnou plochu, 
d) Používejte vždy zádržný systém, e) návod na údržbu a čištění nebo praní výrobku. 
ČSN EN 12790 byla vydána v červnu 2003. 

 
ČSN EN 1400-1 (94 3429) Výrobky pro péči o dítě. Šidítka pro kojence a malé 

děti. Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a informace o výrobku. Specifikuje 
obecné bezpečnostní požadavky týkající se materiálů, konstrukce, balení a označování 
šidítek. Zahrnuje také požadavky týkající se návodů pro použití. Norma je použitelná pro 
výrobky, které se podobají nebo slouží jako šidítka, pokud však nejsou označeny jako 
zdravotnické prostředky. Norma se nevztahuje na výrobky konstruované pro speciální 
zdravotnické aplikace, např. takové, které se týkají Pierre-Robinova syndromu nebo 
předčasně narozených dětí. Tyto speciální případy jsou popsány v informativní Příloze A. Za 
pozornost stojí v kapitole 7 - Informace o výrobku, v čl. 7.3 toto upozornění: „Následující 
varování musí mít stanovenou formulaci: Pro bezpečnost vašich dětí VAROVÁNÍ! Nikdy 
nepřipevňujte k šidítku stuhy nebo šňůrky, vaše dítě se jimi může uškrtit. Kontrolujte pečlivě 
před každým použitím, obzvláště má-li vaše dítě zuby. Natáhněte šidítko všemi směry. 
Vyhoďte do odpadu při prvních známkách poškození nebo opotřebení. Následující varování 
musí být uvedena v případě potřeby. Alternativní formulace jsou dovoleny. Nenechávejte 
šidítko na přímém slunci, v blízkosti zdroje tepla nebo v desinfekci („sterilizačním roztoku“) 
déle než je doporučeno, protože může dojít ke změknutí savičky. Odnímatelný chránič 
savičky udržujte mimo dosah dětí, aby se zabránilo udušení.“ ČSN EN 1400-1 byla vydána 
v květnu 2003. 

ČSN EN 1400-2 (94 3429) Výrobky pro péči o dítě. Šidítka pro kojence a malé 
děti. Část 2: Mechanické požadavky a zkoušky. Specifikuje požadavky a metody zkoušení 
pro mechanické vlastnosti šidítek pro kojence a malé děti. Norma je použitelná pro výrobky, 
které se podobají nebo slouží jako šidítka, pokud však nejsou označeny jako zdravotnické 
prostředky. Norma se nevztahuje na výrobky konstruované pro speciální zdravotnické 
aplikace, např. takové, které se týkají Pierre-Robinova syndromu nebo předčasně narozených 
dětí. Tyto speciální případy jsou popsány v informativní Příloze A. ČSN EN 1400-2 byla 
vydána v květnu 2003. 

 
ČSN EN 1400-3 (94 3429) Výrobky pro péči o dítě. Šidítka pro kojence a malé 

děti. Část 3: Chemické požadavky a zkoušky. Specifikuje limity a metody zkoušení pro 
uvolňování určitých chemikálií z materiálů používaných pro výrobu šidítek. Norma je 
použitelná pro výrobky, které se podobají nebo slouží jako šidítka, pokud však nejsou 
označeny jako zdravotnické prostředky. Norma se nevztahuje na výrobky konstruované pro 
speciální zdravotnické aplikace, např. takové, které se týkají Pierre-Robinova syndromu nebo 
předčasně narozených dětí. Tyto speciální případy jsou popsány v informativní Příloze A. 
Tato norma není použitelná pro sosáky. ČSN EN 1400-3 byla vydána v květnu 2003. 
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ČSN ISO 4481 (94 4801) Příbory. Názvosloví. Uvádí názvosloví příborů 
a nožířských výrobků v anglickém, francouzském a ruském jazyce. Pro usnadnění 
porozumění termínům jsou rovněž uvedeny obrázky náčiní s názvy. Zobrazeno je celkem 124 
náčiní. Dále norma uvádí informativní Přílohu A, kde jsou uvedeny ekvivalentní termíny 
v němčině, italštině, a španělštině. ČSN ISO 4481 byla vydána v lednu 2003. 

 
ČSN EN ISO 8442-1 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu 
pokrmů. Specifikuje materiálové požadavky a požadavky na provedení a zkušební metody 
pro kovové příbory a příbuzné nástroje, uvažované pro použití při přípravě pokrmů. Pro 
příbory jsou specifikovány dvě jakosti: - normální jakost - s odolností čepelí nebo zubů proti 
korozi, která je schopna odolat mytí v myčce nádobí, - speciální jakost - s odolností čepelí 
proti korozi, které jsou schopny odolat mytí v myčce nádobí a sterilizaci. Postupy při 
provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány v normativní Příloze A. 
ČSN EN ISO 8442-1 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 8442-1 z února 
1999. 

 
ČSN EN ISO 8442-2 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné 
oceli a postříbřené příbory. Specifikuje materiály, požadavky na provedení a zkušební 
metody pro stolní příbory (nože, vidličky, lžíce, porcovací soupravy, naběračky, dětské 
příbory a jiné kusy pro servírování). Tato norma se použije na příbory z korozivzdorné oceli 
a na postříbřené příbory z niklového stříbra nebo korozivzdorné oceli. Nevztahuje se na 
příbory vyrobené zcela z drahých kovů, hliníku, nekorozivzdorné oceli, nebo které jsou 
vyrobeny zcela z niklového stříbra, ani na pozlacené nebo pochromované příbory. Pro 
postříbřené příbory jsou specifikovány tři minimální tloušťky stříbrného povlaku. 
ČSN EN ISO 8442-2 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 8442-2 z února 
1999. 

 

ČSN EN ISO 8442-3 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Část 3: Požadavky na postříbřené stolní 
a dekorativní nádobí. Specifikuje materiál, požadavky na provedení a zkušební metody pro 
postříbřené stolní a dekorativní nádobí vyrobené zejména z kovů a určené pro použití nebo 
u jídelního stolu. Jsou specifikovány limity složení pro základní kovy pro výrobu nádobí před 
postříbřením. Tato norma se použije pro dekorativní kusy jako jsou vázy a poháry a zahrnuje 
takové kusy jako džbány, misky, čajové a kávové konvice, podnosy, polévkové mísy, svícny 
a chladiče vína. Jsou specifikovány požadavky pro postříbřené stolní nádobí z mosazi, mědi, 
niklového stříbra, slitiny cínu a olova a korozivzdorné oceli a rovněž pro postříbřené 
připojené příslušenství. Tloušťky stříbrných povlaků jsou specifikovány jako první, druhá 
a třetí třída. Tyto povlaky mohou být rovněž chráněny lakem. Norma se nevtahuje na nádobí 
vyrobené zcela z drahých kovů, mosazi, niklového stříbra, slitiny cínu a olova, korozivzdorné 
oceli nebo na nádobí vyrobené z keramiky nebo skla. Za pozornost stojí tabulka 1 u čl. 4.2 - 
Nekovové materiály, která specifikuje např. max. obsah olova, arzenu apod. 
ČSN EN ISO 8442-3 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 8442-3 z listopadu 
1998. 

 
ČSN EN ISO 8442-4 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Část 4: Požadavky na pozlacené příbory. 
Specifikuje následující požadavky na pozlacené příbory: a) požadavky na provedení pro 
stolní příbory (např. nože, vidličky, lžíce, soupravy na porcování, naběračky a další kusy na 
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servírování), b) limity složení pro základní materiály na příbory, c) zkoušky na odolnost proti 
trvalé deformaci, pevnost připojení držadel, tvrdost čepelí, odolnost proti korozi a tloušťku 
a přilnavost zlatých povlaků, d) tři minimální tloušťky pozlacení: první třída, druhá třída 
a třetí třída. Tato norma specifikuje metodu určení zlatých vrstev pro všechny kusy a rovněž 
metody zkoušení. Norma se nevztahuje na příbory, které mají pouze malé pozlacené plochy, 
jako mozaiky na nepozlacené dekoraci. Za pozornost stojí tabulka 1 u čl. 4.2.1, která uvádí 
složení kovových částí stolních příborů, včetně povoleného obsahu olova. 
ČSN EN ISO 8442-4 byla vydána v dubnu 2003. Nahradila ČSN EN ISO 8442-4 z listopadu 
1998. 

 
ČSN EN 12778 (94 4810) Nádobí. Tlakové hrnce pro domácí použití. Definuje 

termíny, stanovuje výrobní, bezpečnostní a funkční požadavky a odpovídající zkoušky 
a specifikuje údaje pro značení, označování a instrukce pro používání, pro tlakové hrnce. Tato 
norma je použitelná pro přenosné tlakové hrnce pro domácí použití s celkovým objemem do 
25 l, s pracovním přetlakem vyšším než 4 kPa a nižším než 150 kPa, s integrovaným nebo 
nezávislým ohřevem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o evropskou 
harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. V této 
ČSN EN 12778 byla vydána v květnu 2003. 

Třída 95 - Výstrojné zboží 

V této třídě nebyla k 1. lednu 2003 žádná norma; tento stav trvá tři roky. Tato třída je 
tedy prakticky zrušena, přesněji: není naplňována, ale nadále figuruje i v seznamu norem 
k 1. lednu 2003. 

Třída 96 - Výstrojné zboží 

Zahrnuje technické normy na visací zámky. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována.  

V této velmi malé třídě nebyla k 1. lednu 2003 žádná norma (k témuž datu v r. 2002, 
i v r. 2001 a rovněž v r. 2000 pouze jedna norma). Nepřekvapí, že v prvém pololetí r. 2003, 
z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, nebyla do této třídy doplněna žádná 
norma.  

Třída 97 - Výměna dat 

Obsahuje technické normy vztahující se zejména k výměně dat, např. sborníky 
datových prvků, číselníky, sborníky segmentů, zpráv, popis datové základny, modely 
dokladů, čárové kódy EAN, dále normy pro prezentaci data a času, pro bankovnictví, 
elektronickou výměnu dat apod. V SZÚ není tato třída českých technických norem 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2003 celkem 151 norem, ke stejnému datu v r. 2002 - 146, 
v r. 2001 - 137 a v r. 2000 - 152 norem. 

Třída 98 - Zdravotnická informatika 

Obsahuje technické normy vztahující se k výměně informací všeobecně, dále normy 
hlavních pojmových tříd společné struktury terminologických systémů a zpráv týkajících se 
pacienta a konečně normy architektury informačních systémů ve zdravotnictví a ochrany dat. 
V SZÚ tato třída dosud není systematicky sledována, a to především proto, že v ní obsažené 
normy byly buď převzaty oznámením ve Věstníku ÚNMZ nebo převzetím (anglického) 
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originálu, což znamená, že nebyly vydány obvyklou formou česky a nejsou také dodávány při 
pravidelné objednávce. 

V této poměrně nové třídě bylo k 1. lednu 2002 celkem 39 norem, ke stejnému datu 
v r. 2002 - 33, v r. 2001 - 20 norem V r. 2000 ještě třída nebyla obsazena a nebyla do ní 
zařazena žádná norma. 

Třída 99 - Metrologie 

Zahrnuje technické normy obsahující všeobecná ustanovení, názvosloví, značky 
a měřicí jednotky geometrických veličin, dále normy pro délková měřidla, pro zkoušky 
měřičů proudu, napětí a výkonu apod. Konečně normy pro teploměry, měřidla hmotnosti, 
mechanických zkoušek materiálu, měřidla objemu průtoku včetně průtoku plynu a měřidla 
fotometrická. Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. 

V této malé třídě bylo k 1. lednu 2003 pouze 20 norem (k témuž datu v r. 2002 - 22, 
v r. 2001 - 27 a v r. 2000 - 27 norem). Poslední dva roky je tato třída prakticky bez pohybu, 
úbytek norem je způsoben jejich rušením bez náhrady. Ani v prvém pololetí r. 2003, z něhož 
pocházejí naše recenze a záznamy, jsme do této třídy nemohli zařadit žádnou novelizovanou 
nebo nově vydanou normu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdělení redakce - upozornění pro odběratele AHEM  
 
 

1. kteří odebírají pouze obor epidemiologie, mikrobiologie: 
 

 Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a přípravků pro 
dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR dle sdělení jedné z autorek - MUDr. 
Melicherčíkové - letos v AHEM nevyjdou a zřejmě již nadále vycházet nebudou. Žádáme 
Vás, abyste toto číslo v redakci neurgovali. Seznamy dezinfekčních (atd.) prostředků vyšly 
naposledy v čísle 2/2002. Další informace u autorky na tel.č. 267 082 284. 

 
2. kteří odebírají všechny obory: 

 
Seznamy v plném znění od roku 2001 a seznamy vydaných AHEM od roku 1971 jsou 

uveřejněny na  www.szu.cz  
  knihovna 

130  

http://www.szu.cz/


 

131  

  AHEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


