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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 
 

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

Ú V O D 

Toto číslo je sedmnáctým pokračováním recenzí (anotací) a záznamů českých 
technických norem. (Viz přílohy k AHEM č. 2/1997 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, č. 4/2003, č. 6/2003, 
č. 1/2004, č. 4/2004, č. 3/2005 a č. 2/2006.) 

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 normy vydané Českým normalizačním institutem (ČNI) a řadíme je podle 
jejich třídicích znaků. Ty, které se alespoň dotýkají problematiky ochrany zdraví recenzujeme 
resp. anotujeme*). 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 ČNI, Biskupský Dvůr 5, 110 02 Praha 1. Většinou – zejména pokud jde 
o problematiku, která se týká většího okruhu uživatelů - jsou dříve nebo později vydány 
i překlady těchto jen „k přímému používání“ vydaných norem. (Zpoždění bývá 6 – 12 měsíců, 
výjimečně kratší dobu, ale někdy i mnohem déle.) Záměr vydat překlad bývá, zpravidla, 
u takto vyhlášených norem uveřejněn ve Věstníku ÚNMZ. V případech, že se tak stane, bude 
recenze v našem přehledu uveřejněna s tím, že poznámkou recenzenta bude poukázáno na to, 
že „plným zněním“ se nahrazuje norma vyhlášená k přímému používání bez překladu.  

Nicméně lze pozorovat určitou novou tendenci ve vydávání českých technických 
norem: Stoupá počet těch, které byly převzaty (zavedeny) oznámením o schválení 
(Endorsement notice). V takovém případě byly česky vydávány tři až čtyři listy, vždy 
s českou anotací obsahu. Vlastní text normy ovšem vydáván nebyl. V posledních třech – 
čtyřech letech se i tato situace mění. Na trhu se objevují normy, jejichž plný anglický text je 
vydán v české „obálce“, rovněž i s českou anotací obsahu, většinou i s českou Národní 
předmluvou. (V těchto případech podáváme skutečnou „anotaci“ ve smyslu ČSN ISO 214, 
protože obsahuje „velmi stručný popis obsahu normy“ tak, jak je na titulním listě uveřejněn.) 
Tyto normy dostáváme a jsou i v našem přehledu. Na to, že vedle české (informativní) části 
obsahují jen anglický text, u každé takové normy výslovně upozorňujeme. 
                                                 

*) Oba tyto pojmy nevyjadřují přesně charakter informací o českých technických normách, které 
podáváme. Naše recenze neobsahují kritiku obsahu normy, ale – pokud možno výstižnou - informaci 
o problematice, jíž se norma zabývá, především ve vztahu k ochraně zdraví. V plném rozsahu nemůžeme tedy 
použít oficiálních definic obsažených v ČSN ISO 214 (01 0148) – Dokumentace. Abstrakty pro publikace 
a dokumentaci, která byla vydána v únoru 2001. Tato norma rozumí recenzí „informativní abstrakt, ale 
předpokládá se, že k ní autor připojí hodnocení a výklad“. Anotací pak rozumí „stručný komentář nebo výklad 
dokumentu nebo jeho obsahu, nebo jen velmi stručný popis“. Z tohoto pohledu jsou tedy naše informace 
o nových technických normách v podstatě spíše recenzemi, nebo něčím „mezi recenzí a anotací“. Rozhodli jsme 
se používat termínu „recenze“. 
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* - * - * 

 
Konečně pokládáme za potřebné zdůraznit ještě toto: V celé této publikaci u každé 

normy, která je harmonizována s příslušnou Směrnicí EU, která byla transponována do 
českého právního řádu jako nařízení vlády (výjimečně i jinak), uvádíme jen dnes platné 
nařízení vlády ČR, popř. jiný právní předpis. Protože v mnoha českých technických normách 
jsou uváděna nařízení vlády (popř. jiné právní předpisy), platné do 1. května 2004, uvádíme 
v tomto úvodu převodní klíč starého (dnes neplatného) předpisu na předpis nyní platný. 
Současně ale upozorňujeme, že i v některých nových předpisech mohla určitá ustanovení 
(paragrafy, články) pozbýt účinnosti nebo nabýt platnosti dnem 1. května 2004. Seznam je 
seřazen chronologicky podle vydání příslušné směrnice EU. Tam, kde byla evropská směrnice 
transponována jen novým předpise, postrádá „převodní klíč“ význam. Náš přehled se snaží 
i všechny takové případy v dalším textu uvést. 

Směrnice EU o elektrických zařízeních nízkého napětí 73/23/EHS ve znění 
směrnice 93/68/EHS byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění. Toto nařízení 
bylo zrušeno k 1. květnu 2004 nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na elektrická zařízení nízkého napět. 

Směrnice EU, která se týká hraček 88/378/EHS byla v ČR zavedena nařízením 
vlády č. 171/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších 
předpisů. Toto nařízení bylo zrušeno k 1. květnu 2004 nařízením vlády č. 19/2003 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na hračky.  

Směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS byla v ČR zavedena nařízením 
vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném 
znění, která byla zrušena nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Nyní je směrnice 89/106/EHS 
zavedena v ČR jednak nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, 
jednak nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky s označením CE.  

Směrnice EU, které se týkají materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami tj. 89/109/EHS; 90/128/EHS; 82/711/EHS, včetně jejích změn 93/8/EHS 
a 97/48/EHS byly v ČR zavedeny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláškou č. 38/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném 
znění. 

Směrnice EU, která se týká elektromagnetické kompatibility 89/336/EHS 
doplněná směrnicemi 91/263/EHS, 92/68/EHS, 93/68/EHS a 93/97/EHS byla v ČR 
zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení 
vlády bylo od 1. 5. 2004 zrušeno nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. 

Směrnice EU o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 
93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění, 
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zrušeným od 1. 5. 2004 nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Směrnice EU vztahující se na spotřebiče plynných paliv 90/396/EHS, byla v ČR 
původně zavedena nařízením vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo zrušeno od 
1. 5. 2004 nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv. 

Směrnice EU vztahující se na implantabilní zdravotnické prostředky 90/385/EHS 
byla v ČR původně zavedena nařízením vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. 
Toto nařízení bylo zrušeno od 1. 5. 2004 nařízením vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (a kterým se mění 
nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády vydaná k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Směrnice EU, která se vztahuje na výbušniny pro civilní použití 93/15/EHS, byla 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výbušniny pro civilní použití a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. (Novelou 
je nařízení vlády č. 416/2003 Sb., které vstoupilo v platnost 1. 5. 2004, dnem vstupu ČR 
do EU.)  

Směrnice EU vztahující se na zdravotnické prostředky 93/42/EHS byla v ČR 
původně zavedena nařízením vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo zrušeno od 
1. 5. 2004 nařízením vlády č. 25/2004 Sb., které platilo po vstupu ČR do EU. Ani toto nařízení 
vlády již neplatí, protože bylo od 2. 6. 2004 zrušeno nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (a kterým se mění nařízení vlády 
č. 251/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Směrnice EU, která se týká systémů, určených pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu 94/9/ES, byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo zrušeno od 1. 5. 2004 
nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 
a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Směrnice EU o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, byla v ČR zavedena 
zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) v platném 
znění. 

Směrnice EU, která se týká výtahů 95/16/ES, byla v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Toto nařízení bylo zrušeno od 1. 5. 2004 nařízením vlády č. 27/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výtahy. 

Směrnice EU o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního 
systému 96/48/ES. O způsobu převedení Směrnice 96/48/ES (a některých dalších i viz dále) 
do českého právního řádu není v technických normách zpravidla uvedeno nic. Nicméně 
v souladu s touto směrnicí (a některými dalšími) je vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní 
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a technické propojenosti evropského železničního systému (tento předpis nevychází ze zákona 
č. 22/1997 Sb., v platném znění) a nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 
na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (tento předpis vychází 
ze zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění). Dále se zpravidla uvádí, že s touto směrnicí je 
také v souladu zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.  

Směrnice EU vztahující se na tlaková zařízení 97/23/ES, byla v ČR původně 
zavedena nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení v platném znění. Toto nařízení bylo zrušeno od 1. 5. 2004 nařízením vlády 
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 

Nová směrnice EU vztahující se na strojní zařízení 98/37/ES, změněná směrnicí 
98/79/ES byla v ČR původně zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo 
zrušeno od 1. 5. 2004 nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na strojní zařízení.  

Směrnice EU vztahující se na diagnostické prostředky in vitro 98/79/ES byla 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, v platném znění. (Od 1. 5. 2004 platila i ta 
ustanovení tohoto nařízení vlády, jejichž platnost byla odložena k datu přistoupení ČR do 
EU.) Toto nařízení vlády bylo od 4. 8. 2004 zrušeno nařízením vlády č. 453/2004 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 

Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění. 

Směrnice EU 2000/9/ES o lanových dráhách pro dopravu osob. Do českého 
právního řádu je zavedena nařízením vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na 
zařízení pro dopravu osob. 

Směrnice EU o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního 
systému 2001/16/ES. O způsobu převedení Směrnice 2001/16/ES (a některých dalších – viz 
výše) do českého právního řádu není v technických normách zpravidla uvedeno nic. Nicméně 
v souladu s touto směrnicí (a některými dalšími) je vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní 
a technické propojenosti evropského železničního systému (tento předpis nevychází ze zákona 
č. 22/1997 Sb., v platném znění) a nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 
na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (tento předpis vychází 
ze zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění). Dále se zpravidla uvádí, že s touto směrnicí je 
také v souladu zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.  

Směrnice EU o energetickém štítkování 2002/31/ES byla v ČR zavedena vyhláškou 
MPO č. 44/2004 Sb., o energetickém štítkování a minimální účinnosti energospotřebičů. 

Konečně pokládáme za potřebné upozornit na určitou změnu, k níž dochází 
v postupu implementace Evropských norem, vypracovaných na základě mandátu 
uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného 
obchodu (ESVO/EFTA), vyhovujících základním požadavkům „Směrnic nového 
přístupu“. V nejnovějších normách tohoto charakteru bývá uveden zhruba tento text: 
„Pokud je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské komise (Evropského 
společenství) pod touto směrnicí a bude implementována jako národní norma alespoň 
v jednom členském státu, je soulad s kapitolami Směrnice uvedenými v tabulce ZA 1, 
předpokladem shody se základními požadavky této Směrnice a nařízeními Evropského 
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sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA).“ (Tabulka pak zpravidla uvádí, které články 
evropské normy odpovídají určitým požadavkům příslušné směrnice EU.)  

 
* - * - * 

 
K dále uváděným recenzím pokládáme za nutné uvést a zopakovat několik 

vysvětlivek: 

1) V CEN/CENELEC i v ISO/IEC a logicky i v ČSN narůstá počet norem vydávaných 
po částech. Jak jsme opakovaně upozornili, bývá časový interval vydání jednotlivých částí 
velmi různý (měsíce i léta). Abychom čtenáře našich publikací seznámili alespoň s názvy 
částí takto vydávaných norem, zařazujeme soupis všech vydaných i připravovaných 
(plánovaných) částí před recenzi části (dílu) vydaného v pololetí, za které je soubor recenzí 
zpracováván, a to vždy kurzívou. To je ovšem možné jen tam, kde jsme mohli takový přehled 
nalézt, zpravidla v úvodu kterékoli recenzované části (dílu). Pokud takový přehled uveden 
není, nesnažíme se jej pořídit např. z dosud vydaných částí (dílů) a recenzi určité části 
uvádíme bez komentáře a bez takového přehledu „všech částí“.  

2) V recenzovaných normách se velmi často vyskytují odkazy na jiné evropské nebo 
mezinárodní normy, které nejsou vždy převedeny do soustavy ČSN. V originálních textech 
českých technických norem je ovšem pouze odkaz na „původní“ evropskou nebo mezinárodní 
normu (EN, ISO, IEC apod.). Počínaje šestnáctým pokračováním (AHEM č. 2/2006) jsme 
zavedli novou citaci takových odkazů. Tam, kde jsme si jisti, že citovaná norma byla 
převedena (převzata) do soustavy ČSN uvádíme buď (ČSN) – tedy ČSN v závorce – před 
citovanou evropskou/mezinárodní normou nebo za ní v závorce text, z něhož je patrno, jak 
byla citovaná norma převzata. (Např. „v ČR jako ČSN EN 60300“, zatímco se odkazuje na 
IEC 60300, apod.) Pokud víme, že norma dosud nebyla převzata do soustavy ČSN, uvádíme 
v závorce poznámku, že se tak do určité doby nestalo, konkrétně zhruba tento text. „Do ledna 
2006 nebyla převzata do soustavy ČSN“ nebo „Do května 2006 v ČR nezavedena“. (Datum je 
vždy shodné s datem vydání recenzované normy.) Konečně tam, kde se nám nepodařilo 
zjistit, zda evropská či mezinárodní norma byla do soustavy ČSN převzata, ponecháváme 
pouze citaci/odkaz na evropskou nebo mezinárodní normu. 

3) Jak jsme uvedli na začátku úvodu, vyskytují se stále častěji normy, které jsou do 
soustavy ČSN převáděny převzetím jejich originálního (anglického) textu. Většinou jsou 
dříve nebo později převedeny překladem. V případech, že se tak stane, bude recenze v našem 
přehledu uveřejněna s tím, že poznámkou recenzenta bude poukázáno na to, že „plným 
zněním“ se nahrazuje norma vyhlášená k přímému používání bez překladu. Pro snazší 
pochopení uvádíme standardní text použitý např. u ČSN ISO 3686-2: „Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN ISO 3686-2 (20 0320) z května 2002 převzala ISO 3686-2:2000 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato česká technická norma ji přejímá překladem.“ Je 
samozřejmé, že v každém konkrétním případě bude správně citováno číslo normy.  

4) Naši čtenáři si nepochybně povšimli, že u mnoha norem, zejména 
elektrotechnických, zůstává po vydání nové normy v platnosti i norma starší (zpravidla téhož 
čísla) s tím, že je uvedeno nejzazší datum souběžné platnosti. U těchto norem doplňujeme 
tuto Poznámku recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem 
stejných/různých čísel. (Slova Poznámka recenzenta v případech pod bodem 3 a 4 
podtrhujeme, na rozdíl od jiných Poznámek recenzenta.) 

 
* - * - * 
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Nepochybně za pozornost stojí i nárůst počtu platných českých technických norem, 
který je patrný z následující tabulky: 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu: Navýšení oproti minulému roku o:
2005 27 291  789 
2004 26 502  403 
2003 26 099  210 
2002 25 889 1123 
2001 24 766 1266 
2000 23 500  
 
Z uvedených čísel nelze dedukovat, že se významný nárůst počtu norem zpomalil. 

Výkyvy v „přírůstku“ norem oproti předchozím létům mohou být – do určité míry – jen 
„optický klam“. Od r. 2002 totiž výrazně stoupá počet bez náhrady rušených (zastaralých) 
českých technických norem. Ostatně „pokles“ počtů nových nebo novelizovaných norem není 
patrný z počtu recenzí v našich publikacích.  

V tomto (již sedmnáctém) pokračování je recenzováno, resp. zaznamenáno 
579 českých technických norem, sledovaných SZÚ v druhém pololetí 2005. Počty českých 
technických norem obsažených v publikacích AHEM v posledních letech jsou patrny z této 
tabulky: 

Rok: Pokračování: Prvé pololetí: Druhé pololetí: Celkem: 
2005 16. a 17. 620 579 1199 
2004 14. a 15. 478 512   990 
2003 12. a 13. 470 530 1000 
2002 10. a 11. 427 515   942 
 
Poznámka autorů: V dalším textu našeho přehledu je v některých třídách zmíněn 

meziroční nárůst norem a přesto uvádíme, že jsme žádnou nezachytili. Jsou to – bohužel – 
normy vydané k přímému užívání jejich anglického znění, které nedostáváme a nemůžeme 
recenzovat ani zaznamenat.  

 
 

MUDr. Alexandr Fuchs, CSc 
 

Eva Navrkalová 
 

Státní zdravotní ústav 
Centrum pracovního lékařství 

České technické normy vydané v červenci až prosinci 2005 

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 
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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 2005 celkem 963 norem (k témuž datu v r. 2004 - 946, 
v r. 2003 - 964, v r. 2002 - 926, v r. 2001 - 875 a v r. 2000 - 827 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
37 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 79 norem. 

ČSN ISO 16269 (01 0233) Statistická interpretace údajů. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Pokyn pro statistickou interpretaci údajů, Část 2: Prezentace 
statistických údajů, Část 3: Testy odchýlení od normálního rozdělení, Část 4: Detekce 
a ošetření odlehlých hodnot, Část 5: Odhad a testy středních hodnot a rozptylů pro normální 
rozdělení včetně silofunkcí testů a Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů, Část 
7: Medián. Odhad a konfidenční intervaly, Část 8: Stanovení předpovědních intervalů. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO 16269-8 (01 0233) Statistická interpretace údajů. Část 8: Stanovení 
předpovědních intervalů. Určuje metody stanovení předpovědních intervalů pro jedinou 
náhodnou veličinu mající spojité rozdělení. Jsou to rozmezí hodnot sledované veličiny 
odvozená z náhodného výběru rozsahu n, pro která předpověď vztahující se k následně 
náhodnému výběru rozsahu m z téhož základního souboru může být učiněna se 
specifikovanou pravděpodobností. Rozsáhlá norma, cca 111 stran. ČSN ISO 16269-8 byla 
vydána v říjnu 2005. 

ČSN ISO 13448 (01 0281) Statistické přejímky založené na principu rozvržení 
priorit (APP). Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Směrnice pro přístup APP (princip 
rozvržení priorit), Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku 
srovnáváním. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN ISO 13448-2 (01 0281) Statistické přejímky založené na principu rozvržení 
priorit (APP). Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku 
srovnáváním. Vydána v září 2005. 

ČSN ISO 10019 (01 0338) Směrnice pro výběr poradců v systému managementu 
kvality a pro využívání jejich služeb. Poskytuje návod k výběru poradců pro systém 
managementu kvality a k využívání jejich služeb. Účelem této mezinárodní normy je pomoci 
organizacím při výběru v systému managementu kvality. Norma uvádí návod k procesu 
hodnocení odborné způsobilosti poradce v systému managementu kvality a dává jistotu, že 
potřeby a očekávání organizace z hlediska služeb poradce budou splněny. ČSN ISO 10019 
byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 60300-3-2 (01 0690) Management spolehlivosti. Část 3-2: Pokyn 
k použití. Sběr dat o spolehlivosti z provozu. Poskytuje směrnice pro sběr dat vztahující se 
k bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti a zajištěnosti údržby objektů v provozu. Tato 
část se obecně zabývá praktickými hledisky sběru dat a jejich prezentace a jsou v ní stručně 
probrána příbuzná témata analýzy dat a prezentace výsledků. Je kladen důraz na nutnost, aby 
jako hlavní činnost bylo do procesu zajišťování spolehlivosti začleněno vracení zkušeností 
z provozu. Tato norma se může používat během monitorování výběru ze základního souboru 
objektů nebo v širším měřítku při monitorování celých základních souborů. Je použitelná bez 
omezení pro různé objekty od součástí po systémy a sítě, včetně hardwaru, softwaru 
a interakcí člověk/stroj. Uvažované objekty mohou být navrženy, vyrobeny, instalovány, 
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provozovány a udržovány jednou organizací nebo více organizacemi. Tato norma platí pro 
všechny možné vztahy mezi dodavateli a uživateli. Tato norma se používá v situacích, kdy 
mohou být některé objekty opravovány na místě, zatímco jiné objekty mohou být na místě 
pouze vyměněny a opravují se na ústředních pracovištích. Neuvádějí se však žádná 
doporučení jak organizovat zajištěnost údržby. ČSN EN 60300-3-2 byla vydána v září 2005. 
Nahradila ČSN IEC 300-3-2 z dubna 1995.  

ČSN EN 62309 (01 0695) Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité 
díly. Požadavky na funkčnost a zkoušky. Touto mezinárodní normou se zavádí systém 
kontroly bezporuchovosti a funkčnosti opakovaně použitých dílů a jejich používání 
v produktech. V této normě jsou též poskytovány informace a kritéria týkající se 
zkoušek/analýzy požadovaných produktů obsahujících takové použité díly, o nichž je 
vzhledem k navržené době života produktu prohlašováno, že jsou „kvalifikovány jako stejně 
dobré jako nové“. Termínem „produkt“ se v této normě rozumí elektrické, elektromechanické 
a mechanické díly nebo hardware, který může obsahovat software. Termín „kvalifikovaný 
jako stejně dobrý jako nový“ se používá u softwarových produktů, koncepcí a představ. 
Účelem této normy je zkouškami a analýzou zjistit, že je bezporuchovost a funkčnost nového 
produktu obsahujícího opakovaně použité díly srovnatelná s produktem, který obsahuje pouze 
nové díly. To by mělo opravňovat výrobce k poskytnutí plné záruky za produkt s díky 
„kvalifikovanými jako stejně dobré jako nové“ příštímu zákazníkovi. Podle definic v kapitole 
3 – Termíny a definice se v normě v čl. 3.2 rozumí produktem (produkt) výsledek procesu 
s tím, že v této normě se do termínu „produkt“ zahrnuje hardware (např. motor, mechanický 
díl) a zpracovávané materiály (např. mazivo). Tato definice je údajně identická 
s (ČSN) ISO 9000:2000, čl. 3.4.2. Poznámka recenzenta: Termín „produkt“ proniká do 
technických norem stále častěji; nehodil by se spíše obvyklejší český termín „výrobek“? Dále 
podle čl. 3.4 se rozumí vazbou kvalifikovaný jako stejně dobrý jako nový (qulified-as-
good-as-new) nebo quagan (quagan) stav dílu, který byl jednou či vícekrát dán do běžného 
používání, avšak liší se od partiového dílu v tom, že není pouze znovu prodáván, ale je též 
před opakovaným prodejem renovován a podroben plně specifikovaným a dokumentovaným 
kontrolám jakosti takovým, že je ve všech spolehlivostních ohledech stejně dobrý jako nový 
po návrhovou dobu života jako nového produktu (ANDL = as-new designed life). V kapitole 
4 – Požadavky na produkty obsahující opakovaně použité díly se v čl. 4.3 pojednává 
o problémech vlivu na životní prostředí a v čl. 4.4 o bezpečnosti. (Za pozornost stojí dikce 
tohoto článku: „Jakýkoli produkt obsahující opakovaně použité díly musí k tomu, aby 
vyhovoval jak aktuálním podmínkám prodeje, tak legislativním požadavkům, splnit aktuální 
požadavky na bezpečnost a na záruky.“) ČSN EN 62309 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN ISO 2631 (01 1405) Vibrace a rázy. Hodnocení expozice člověka celkovým 
vibracím. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Obecné požadavky; Část 2: Vibrace 
v budovách (1 Hz až 80 Hz); Část 4: Směrnice pro hodnocení účinků vibrací a úhlového 
pohybu na pohodlí cestujících a posádky v dopravních systémech s pevnou vodicí drahou; 
Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy. Hodnocení expozice člověka celkovým 
vibracím. Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. Vztahuje se na 
expozici člověka sdruženým rázům naměřeným na sedáku sedadla v poloze osoby vsedě. 
Nepříznivé zdravotní účinky dlouhodobé expozice vibracím, které zahrnují sdružené rázy, se 
vztahují k mírám dávky. Metoda popsaná v této části normy je obecně platná v případech, 
které se týkají nepříznivých zdravotních účinků na lumbální úsek páteře. Výpočet odezvy 
lumbálního úseku páteře popsaný v této části předpokládá, že osoba vystavená vibracím sedí 
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ve vzpřímené poloze a během expozice se dobrovolně nezdvihá ze sedadla. Výsledkem 
rozdílných poloh mohou být rozdílné odezvy páteře. Omezení modelů odezvy lumbálního 
úseku páteře, použité v této části normy, jsou uvedena v 5.2. Tento článek popisuje dva 
predikční modely, a to odezvy páteře v horizontálních směrech (osa x nebo osa y) a ve směru 
vertikálním (osa z). Při použití metody za podmínek extrémních rázů je třeba postupovat 
obezřetně. ČSN EN 2631-5 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN ISO 20643 (01 1423) Vibrace. Ruční a rukou vedená strojní zařízení. 
Principy hodnocení emise vibrací. Poskytuje základ pro navrhování zkušebních předpisů 
pro vibrace ručního a rukou vedeného mechanizovaného strojního zařízení. Specifikuje určení 
emise vibrací přenášených na ruce ve tvaru efektivní hodnoty frekvenčně váženého zrychlení 
během typového zkoušení. U strojů, pro které neexistují zkušební předpisy pro vibrace, může 
být také použit k určení emisních hodnot a obsahuje dostatečný návod k tvorbě vhodné 
zkoušky. Tento dokument platí pro ruční mechanizované nářadí (např. sekací kladiva, 
pěchovačky), mechanizované stroje vedené rukou (např. sekačky na trávu, jednoosé traktory, 
vibrační válce) a další druhy mechanizovaných strojů vybavených rukojeťmi, vodícími 
tyčemi nebo podobnými prostředky ovládání. Vztahuje se na strojní zařízení napájená ze 
všech zdrojů (elektrický, hydraulický, pneumatický, vlastní spalovací atd.). Nevztahuje se na 
pevně ustavená strojní zařízení, ze kterých se vibrace přenášejí na ruce uživatele přes 
opracovávaný předmět. Dále se tento dokument nevztahuje na vibrace přenášené z volantů 
nebo ovládacích pák mobilních strojních zařízení v poloze obsluhy na stroji. V těchto 
případech platí (ČSN) EN 1032. Tento dokument se nevztahuje na zkušební předpisy pro 
vibrace uveřejněné před datem vydání tohoto dokumentu komisí CEN a na ruční a rukou 
vedené strojní zařízení vyrobené před tímto datem v případě, že se použije jako zkušební 
předpis. Tento dokument neuvádí limity nebo doporučené hodnoty vibrací. Neposkytuje 
žádný návod nebo doporučení pro určení expozice člověka vibracím na pracovním místě. 
V případě takových informací se odkazuje na (ČSN) EN ISO 5349-1 a (ČSN) EN ISO 5349-
2. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k nové strojírenské směrnici nového přístupu 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. 
Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN ISO 20643 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 1033 
z března 1997. 

ČSN ISO 7475 (01 1448) Vibrace. Vyvažovací stroje. Kryty a jiná ochranná 
opatření pro měřicí stanoviště. Specifikuje požadavky na kryty a jiná ochranná opatření 
používaná k minimalizaci mechanických nebezpečí vyvolaných rotorem na měřicím 
stanovišti nevyváženosti u odstředivých (rotačních) vyvažovacích strojů. Tato nebezpečí jsou 
spojena s provozem vyvažovacích strojů v rozmanitých podmínkách týkajících se rotoru a 
vyvažování. Tato norma stanovuje různé třídy ochrany, kterou zajišťují kryty a jiná ochranná 
opatření, a popisuje meze použitelnosti pro každou třídu ochrany. Speciálními 
charakteristickými vlastnostmi krytů, jako je snižování hluku, snižování ventilace nebo 
vakuování (což může být požadováno pro roztočení olopatkovaných rotorů na vyvažovací 
otáčky), se tato norma nezabývá. ČSN ISO 7475 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN ISO 10813-1 (01 1467) Generátory vibrací. Návod pro výběr zařízení. Část 
1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí. Dává návod pro výběr zařízení na generování 
vibrací, které se používá pro zkoušky vlivu prostředí, v závislosti v požadavcích na zkoušku. 
Tento návod pokrývá takové aspekty výběru, jako: typ zařízení; model; a určité hlavní 
komponenty s výjimkou řídicího systému. Příklady jsou uvedeny v Příloze A. Poznámka 
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recenzenta: K této první části normy se zatím další části jen připravují. ČSN ISO 10813-1 
byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN ISO 5344 (01 1469) Elektrodynamické systémy pro generování vibrací. 
Výkonnostní charakteristiky. Stanovuje výkonnostní charakteristiky a podmínky 
výkonnostních zkoušek elektrodynamických systémů pro generování vibrací a poskytuje 
seznam dalších charakteristik zařízení, které může výrobce zařízení deklarovat. Tyto 
informace mohou být použity uživatelem nebo tím kdo sestavuje pořizovací specifikaci 
zařízení pro výběr systému podle jeho aplikace. Tato mezinárodní norma je aplikovatelná na 
zařízení, které vytváří sinusové, náhodné nebo impulsní přímočaré vibrace. ČSN ISO 5344 
byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN ISO 18649 (01 1480) Vibrace. Vyhodnocení výsledků měření z dynamických 
zkoušek a vyšetřování na mostech. Stanoví metodiku pro vyhodnocování výsledků 
dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech a viaduktech. Doplňuje postupy pro 
provádění zkoušek, které jsou uvedeny v (ČSN) ISO 14963 s ohledem na cíle dynamických 
zkoušek; metodu použitou pro analýzu dat a identifikaci systému; modelování mostu 
a vyhodnocení naměřených dat. Dynamické zkoušky, uvažované podle této mezinárodní 
normy, nenahrazují statické zkoušky. Tato mezinárodní norma poskytuje návod na 
vyhodnocení měření uskutečňovaných v průběhu životnosti mostu. Uvažované etapy 
životnosti mostu jsou následující: a) v průběhu výstavby před uvedením do provozu; 
b) v průběhu zkoušek při předávání a uvádění do provozu; c) během předepsaných period 
v průběhu života mostu a d) bezprostředně před vyřazením mostu z provozu. Tuto 
mezinárodní normu lze použít pro silniční a kolejové mosty, pro lávky pro chodce a pro 
viadukty (a to jak při jejich výstavbě, tak při jejich provozu) a také pro další konstrukce, 
pokud je použití normy oprávněné. Použití této mezinárodní normy pro speciální konstrukce 
(zavěšené nebo visuté mosty) vyžaduje speciální zkoušky, které zohlední jednotlivé 
charakteristiky konstrukce. ČSN ISO 18649 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN ISO 14963 (01 1481) Vibrace a rázy. Směrnice pro provádění dynamických 
zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů. Je směrnicí pro provádění 
dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů. Udává obecná kritéria 
pro dynamické zkoušky. Tyto zkoušky poskytují informace o dynamickém chování 
konstrukce a jsou základem pro monitorování stavu mostu nebo identifikaci systému. 
Dynamické zkoušky podle této mezinárodní normy nenahrazují statické zkoušky. Tuto 
mezinárodní normu lze použít pro silniční a kolejové mosty, lávky pro pěší a viadukty (a to 
v období výstavby i za provozu) a také pro další práce (nebo typy prací) za předpokladu, že 
použití normy je pro typ konstrukce oprávněné. ČSN ISO 14963 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN ISO 22868 (01 1654) Lesnické stroje. Zkušební předpis pro hluk 
přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem. Technická metoda (třída 
přesnosti 2). Uvádí zkušební předpis pro stanovení, účinně a za standardních podmínek, 
charakteristik emisí hluku přenosných ručních lesnických strojů poháněných spalovacím 
motorem, jako jsou řetězové pily, křovinořezy a vyžínače trávy. Charakteristiky emisí hluku 
zahrnují hladinu emisního akustického tlaku A na místě obsluhy a hladinu akustického 
výkonu A. Předpis je použitelný pro kontrolu výrobků výrobcem a také pro typové zkoušky. 
Předpokládá se, že získané výsledky bude možné použít k porovnání různých strojů nebo 
různých modelů stejného typu stroje. Ačkoli hodnoty zjištěných emisí hluku jsou získávány 
v náhradním provozu, jsou reprezentativní pro emise hluku ve skutečném pracovním 
prostředí. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici nového přístupu 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. 
Poznámka recenzenta 1: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny 
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nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. Poznámka recenzenta 2: V ČR je třeba při pracích se stroji, na něž se 
vztahuje tato norma, dodržovat též nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
v lese a na pracovištích obdobného charakteru. ČSN EN ISO 22868 byla vydána v říjnu 2005 
a nahradila ČSN ISO 7182 z května 1998 a ČSN ISO 7917 z února 1994. 

ČSN ISO 129 (01 3130) Technické výkresy. Kótování a tolerování. Norma se 
skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecná ustanovení; Část 2: Strojnické výkresy. V druhém 
pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy. Kótování a tolerování. Část 1: 
Všeobecná ustanovení. Stanoví společná pravidla kótování pro všechny druhy technických 
výkresů. Další podrobnější pravidla pro kótování na stavebních výkresech jsou uvedena 
v (ČSN EN) ISO 6284. Pro strojnické výkresy budou podrobnější pravidla uvedena 
v ISO 129-2 (V ČR do srpna 2005 nevydána). ČSN ISO 129-1 byla vydána v srpnu 2005. 
Nahradila ČSN 01 3130 z října 1995 a ČSN ISO 406 z února 1994.  

ČSN ISO 3511 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických 
procesů. Schematické vyjadřování. Norma obsahuje tyto části: Část 1: Základní požadavky, 
Část 2: Rozšíření základních požadavků, Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata 
přístrojového vybavení, Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní 
a sdílené zobrazovací a řídicí funkce. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici všechny čtyři 
části:  

ČSN ISO 3511-1 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických 
procesů. Schematické vyjadřování. Část 1: Základní požadavky. Specifikuje soustavu 
značek, které se používají pro znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve 
vztahu k technologickému zařízení, se kterým funkčně souvisí. Tento systém je záměrně 
omezen na vyjádření funkcí přístrojů a nedá se použít pro znázornění konkrétních přístrojů. 
Normalizované a vyobrazené značky mají charakter schematických označení pro účely 
projektové dokumentace. Za pozornost stojí i tabulka s obsahem písmenných kódů pro 
označení funkcí přístrojů. ČSN ISO 3511-1 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN ISO 3511-2 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických 
procesů. Schematické vyjadřování. Část 2: Rozšíření základních požadavků. Rozšiřuje 
první část, která rozlišuje jen základní funkce přístrojů. Tato druhá část (ČSN) ISO 3511 
obsahuje doplňující značky určené pro znázornění měřicích a řídicích funkcí v technické 
dokumentaci, která má sloužit pro sdělování informací mezi specialisty přístrojového 
vybavení a jinými odborníky zabývajícími se technologickým zařízením, potrubím, řešením 
uspořádání a provozování. Tyto značky se používají na schématech potrubí a přístrojů 
a inženýrských schématech. Normalizované a vyobrazené značky mají charakter 
schematických označení pro účely projektové dokumentace. Za pozornost stojí i tabulka 
s obsahem písmenných kódů pro označení funkcí přístrojů. ČSN ISO 3511-2 byla vydána 
v prosinci 2005.  

ČSN ISO 3511-3 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických 
procesů. Schematické vyjadřování. Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata 
přístrojového vybavení. Specifikuje soustavu značek přístrojového vybavení pro použití 
v propojovacích schématech určených k navrhování, montáži a údržbě měřicích a řídicích 
technologických systémů. Tyto podrobné značky nejsou určeny pro běžné výkresy, které 
používají funkční značky uvedené v (ČSN) ISO 3511-1 a (ČSN) ISO 3511-2. Ovšem značky 
specifikované v této části (ČSN) ISO 3511, tím že podrobně popisují jednotlivé komponenty, 
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ukazují vnější propojení mezi jednotkami zařízení. Pokud není uvedeno nic jiného, značky 
kontaktů mají být vyobrazeny ve vypnuté poloze. ČSN ISO 3511-3 byla vydána v prosinci 
2005.  

ČSN ISO 3511-4 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických 
procesů. Schematické vyjadřování. Část 4: Základní značky pro řízení procesů 
počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce. Značky uvedené v této čtvrté 
části mezinárodní normy jsou určeny pro použití ve spojení se značkami uvedenými 
v (ČSN) ISO 3511-1 a (ČSN) ISO 3511-2 a musí být chápány jako doplňkové. Tyto značky 
jsou určeny ke znázorňování funkcí řídicích počítačů anebo sdílených zobrazovacích/řídicích 
funkcí v oboru měření a řízení technologických procesů. Mohou se používat spolu se 
značkami uvedenými v (ČSN) ISO 3511-1 a (ČSN) ISO 3511-2. Základní značky pro funkce 
zajišťované řídicím počítačem je možné používat pro jakýkoliv číslicový řídicí systém 
s programovatelnými algoritmy. Značky se záměrně omezují na používání na schématech 
toku procesu, schématech potrubí a přístrojů apod. a nelze je používat pro zobrazení 
konkrétních přístrojů nebo jejich součástí. ČSN ISO 3511-4 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata. Skládá se z těchto částí: 
Část 1: Všeobecné informace a rejstříky, Část 2: Značky všeobecného použití, Část 3: Spojení 
a související zařízení, Část 4: Ovládače a související zařízení, Část 5: Měřicí a řídicí zařízení, 
Část 6: Měřicí a řídicí funkce, Část 7: Základní mechanické komponenty, Část 8: Ventily 
a tlumiče, Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory, Část 10: Měniče energie tekutin, 
Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje, Část 12: Zařízení pro 
odlučování/oddělování, čištění a míchání, Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu, Část 
14: Zařízení pro dopravu manipulaci s materiálem a Část 15: Instalační schémata a mapy 
sítí. Další části se připravují. Základní pravidla tvorby a použití grafických značek ve 
schématech uvádí ČSN EN ISO 81714-1. Přehled všech částí ČSN ISO 14617, informace 
o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve 
schématech, pravidla znázornění a užití těchto značek a příklady jejich použití a aplikace, lze 
nalézt v ČSN ISO 14617-1. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN ISO 14617-13 (01 3630) Grafické značky pro schémata. Část 13: Zařízení 
pro zpracování materiálu. Specifikuje grafické značky pro licí a obráběcí stroje ve 
schématech. Základní pravidla tvorby a použití značek ve schématech uvádí 
(ČSN EN) ISO 81714-1. Přehled (ČSN) ISO 14617, informace o tvorbě a užití registračních 
čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla znázornění 
a užití těchto značek a příklady jejich použití a aplikace, lze nalézt v (ČSN) ISO 14617-1. 
ČSN ISO 14617-13 byla vydána v září 2005.  

ČSN ISO 14617-14 (01 3630) Grafické značky pro schémata. Část 14: Zařízení 
pro dopravu a manipulaci s materiálem. Specifikuje grafické značky pro komponenty, 
zařízení a přístroje týkající se dopravy a manipulace, pro schémata. Základní pravidla tvorby 
a použití značek ve schématech uvádí (ČSN EN) ISO 81714-1. Přehled (ČSN) ISO 14617, 
informace o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných 
ve schématech, pravidla znázornění a užití těchto značek a příklady jejich použití a aplikace, 
lze nalézt v (ČSN) ISO 14617-1. ČSN ISO 14617-14 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 61360-4 ed. 2 (01 3720) Normalizované typy datových prvků 
s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty. Část 4: Seznam odkazů IEC na 
normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny. Vydána v prosinci 
2005. S účinností od 1. 3. 2008 se ruší ČSN EN 61360-4 z února 1999, která do uvedeného 
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data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou 
platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 82045-2 (01 3740) Správa dokumentů. Část 2: Prvky metadat 
a informační referenční model. Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 10226 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnicí na závitech. Norma se 
skládá z následujících částí: Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity. Rozměry, 
tolerance a označování, Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity. Rozměry, 
tolerance a označování a Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry. V druhém pololetí 
2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 10226-3 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnicí na závitech. Část 3: 
Kontrola mezními závitovými kalibry. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN P ISO/TS 14253 (01 4100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Zkoušení součástí a měřidel měřením. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Pravidla rozhodování o prokazování shodnosti nebo neshodnosti se specifikacemi, Část 2: 
Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřícího zařízení a při 
ověřování výrobků a Část 3: Směrnice k dosažení souladu při určování nejistot měření. 
V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN P ISO/TS 14253-2 (01 4100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Zkoušení součástí a měřidel měřením. Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot 
měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků. Vydána v září 
2005. 

ČSN P ISO/TS 14253-3 (01 4100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Zkoušení součástí a měřidel měřením. Část 3: Směrnice k dosažení souladu při určování 
nejistot měření. Vydána v září 2005. 

ČSN P ISO/TS 15530 (01 4101) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Všeobecný přehled a obecné záležitosti; Část 2: Použití 
vícenásobných měřicích strategií; Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů, Část 
4; Použití počítačové simulace a Část 5: Použití znaleckého posudku. V druhém pololetí 2005 
byla k dispozici tato část: 

ČSN P ISO/TS 15530-3 (01 4101) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření. Část 3: Použití 
kalibrovaných součástí nebo etalonů. Vydána v září 2005. 

ČSN 01 4102 Geometrické požadavky na výrobky (GPS). Systematické chyby 
a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů. Vydána v září 
2005. 

ČSN P ISO/TS 17450 (01 4103) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Obecné pojmy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Model geometrické 
specifikace a ověřování a Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN P ISO/TS 17450-2 (01 4103) Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 
Obecné pojmy. Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty. Definuje 
termíny, které se vztahují k specifikacím, operátorům (a operacím) a nejistotám používaným 
v normách o geometrických požadavcích na výrobky (GPS), předpokládá základní zásady 
koncepce GPS a zabývá se dopadem nejistoty na tyto zásady a zkoumá procesy specifikování 
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a ověřování tak, jak se používají u GPS. Jde v podstatě o názvoslovnou normu. Norma je 
uvedená celá paralelně v češtině i v anglickém jazyce. V obou jazycích je uvedeno 
názvosloví, a je definováno cca 35 hesel. ČSN P ISO/TS 17450-2 byla vydána v září 2005. 

ČSN P ENV 13005 (01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření. Tento Pokyn 
je podkladem k všeobecným zásadám pro vyhodnocení a vyjádření nejistoty měření, které by 
měly být použity v různých úrovních správnosti a v mnoha oblastech - od výroby 
k základnímu výzkumu. Zabývá se především způsobem vyjádření nejistoty při měření dobře 
stanovené fyzikální veličiny - měřené veličiny - která může být charakterizována v podstatě 
jednoznačnou hodnotou. Tento Pokyn uvádí všeobecné zásady pro vyhodnocení a vyjádření 
nejistoty měření, ale neuvádí specifické technologické instrukce. Navíc nepojednává o tom, 
jak by měla být použita dříve vyhodnocená nejistota výsledku jednotlivých měření k různým 
účelům, například k stanovení závěrů ohledně shodnosti dosaženého výsledku s dalšími 
podobnými výsledky, ke stanovení tolerančních mezí ve výrobním procesu, nebo k vydání 
rozhodnutí o tom, jestli určitý druh činnosti smí být bezpečně prováděn. Nesmírně rozsáhlá 
norma (cca 239 stran!) je publikována paralelně v českém, anglickém německém jazyce. 
ČSN P ENV byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN ISO 6336-5 (01 4687) Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými 
a šikmými zuby. Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN 01 4750 Šnekové převody. Geometrie profilů šneků. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 1330 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení. Terminologie. Norma obsahuje 
následující části: Část 1: Všeobecné termíny; Část 2: Společné termíny pro nedestruktivní 
zkoušení; Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii; Část 4: Termíny používané 
při zkoušení ultrazvukem; Část 5: Termíny používané při zkoušení vířivými proudy; Část 7: 
Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou (Norma EN 1330-7 byla 
dříve publikována jako návrh evropské normy prEN ISO 12707 ); Část 8: Termíny používané 
při zkoušení těsnosti; Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí; Část 10: 
Termíny používané při vizuální kontrole; EN ISO 12706 - Nedestruktivní zkoušení. 
Terminologie. Termíny používané při zkoušení kapilární metodou (EN ISO 12706 byla dříve 
publikována jako návrh evropské normy prEN 1330-6). V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 1330-7 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení. Terminologie. Část 7: 
Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou. Definuje termíny 
používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou. Česky, anglicky, francouzsky 
a německy je uvedeno názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 46 hesel. 
ČSN EN 1330-7 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN 01 5006 z 10. 11. 1976.  

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody. Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Stanovuje všeobecné požadavky na 
způsobilost provádět zkoušky a/nebo kalibrace, včetně vzorkování. Norma se týká zkoušení 
a kalibrací, které jsou prováděny pomocí metod popsaných v normách a normativních 
dokumentech, metod, které jsou popsány jinde než v normách a normativních dokumentech, 
a metod vyvinutých laboratořemi. Je použitelná ve všech organizacích, které provádějí 
zkoušky a/nebo kalibrace. Tyto organizace zahrnují například laboratoře zastávající úlohu 
první, druhé a třetí strany a laboratoře, ve kterých je zkoušení a/nebo kalibrace součástí 
inspekce a certifikace výrobků. Je také určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich 
systémů managementu v oblasti kvality a administrativních a technických systémů, kterými 
řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační 
orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří. Tato mezinárodní norma není určena 
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jako základ pro certifikaci laboratoří. Tato mezinárodní norma nepokrývá soulad s požadavky 
předpisů ani s požadavky na bezpečnost, které se týkají provozu laboratoří. 
ČSN EN ISO/IEC 17025 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN ISO/IEC 17025 
z února 2001.  

ČSN EN ISO/IEC 17040 (01 5263) Posuzování shody. Všeobecné požadavky na 
vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních 
orgánů. Stanovuje všeobecné požadavky na proces vzájemného posuzování, který je 
prováděn smluvní skupinou akreditačních orgánů nebo orgánů posuzujících shodu. Platí pro 
vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu, které provádějí činnosti jako je: a) zkoušení; 
b) certifikace produktů; c) inspekce; d) certifikace systémů managementu (někdy se místo 
termínu certifikace používá termín registrace); e) certifikace osob. Tato norma platí rovněž 
pro vzájemná posouzení mezi akreditačními orgány, toto posouzení je také známo jako 
vzájemná evaluace. ČSN EN ISO/IEC 17040 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 45503 (01 5270) Atestační norma pro posuzování postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a telekomunikací. Stanovuje požadavky na a) akreditaci atestorů a/nebo atestačních orgánů; 
b) atestační systém; c) posuzování postupů a praktik při zadávání zakázek s ohledem na 
získání osvědčení a atestaci v oblastech, kterých se týká předmět působnosti národních 
pravidel zavádějících směrnici Rady 96/68/EHS; a přitom respektuje požadavky článku 3 až 7 
směrnice Rady 92/13/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití 
pravidel Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (odvětvová směrnice o opravných 
prostředcích). ČSN EN 45503 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení. 
Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení. Stanovuje požadavky na 
klasifikační systém provedení bezpečnostního značení podle očekávaného prostředí použití, 
základních materiálů, fotometrických vlastností, prostředků osvětlení, způsobu upevnění 
a povrchu. Kritéria provedení a zkušební metody jsou stanoveny v této mezinárodní normě 
tak, že vlastnosti, které se vztahují k trvanlivosti a očekávané životnosti mohou být 
charakterizovány a stanoveny v době dodávky výrobku zákazníkovi. Tato mezinárodní norma 
se netýká zdrojů energie, jejich součástí nebo elektricky poháněných prvků. Netýká se rovněž 
vlastností součástí osvětlení, ale předmětem této normy jsou fotometrické vlastnosti 
jednotlivých typů bezpečnostního značení. Mezi normalizovanými zkouškami je i zkouška 
nehořlavosti. ČSN EN 17398 byla vydána v prosinci 2005.  

 

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 2005 - 578, v r. 2004 - 621 , v r. 2003 - 622, v r. 2002 - 
608, v r. 2001 - 642 a v r. 2000 - 663 položek. 
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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 2005 celkem 283 norem (k témuž datu v r. 2004 - 276, 
v r. 2003 - 291, v r. 2002 - 281, v r. 2001 - 263 a v r. 2000 - 264 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
21 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 23 norem. 

ČSN EN ISO 7539-7 (03 8172) Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. 
Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace. Vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN ISO 7539-7 z března 1994. 

ČSN EN ISO 8502 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní 
produkty železa (Technická zpráva); Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném 
povrchu; Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném na natírání (metoda 
snímání samolepící páskou); Část 4: Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace 
vlhkosti před nanášením nátěrů; Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném 
pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí); Část 6: Extrakce rozpustných nečistot 
pro analýzu - Breslova metoda; Část 8: Provozní metoda pro stanovení refraktometrické 
stanovení vlhkosti; Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných 
ve vodě; Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení chloridů; Část 12: Provozní metoda 
titračního stanovení ve vodě rozpustných iontů železa. V druhém pololetí 2005 byly 
k dispozici tyto části: 

ČSN EN ISO 8502-5 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda 
zjišťování iontů detekční trubicí). Popisuje provozní metodu pro stanovení chloridových 
iontů pomocí speciální detekční trubice. S vhodnou technikou odběru vzorků z povrchu je 
zkouška vhodná pro ocelové povrchy před a po čištění, stejně jako pro natírané povrchy mezi 
aplikováním jednotlivých vrstev. Na rozdíl od částí např.: 10 a 12 neobsahuje upozornění na 
možná rizika při normalizované práci. ČSN EN ISO 8502-5 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN ISO 8502-8 (03 8222) Příprava ocelových podkladů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 
8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti. Popisuje provozní metodu 
pro vyhodnocení vlhkosti, obvykle vyvolané kondenzací vody, na ocelových podkladech před 
nanesením nátěru. Metodu lze použít na rovných i mírně zakřivených vodorovných a svislých 
podkladech. Vyhodnocení se nemá provádět na podkladech vystavených působení dopadající 
vody, např. deště, nebo kondenzaci. Nejnižší hodnota plošné vlhkosti (vody) zjistitelná touto 
metodou je 4 g.m-2. Postupy, vedoucí k podstatnému snížení této hodnoty jsou uvedeny 
v kapitole 8. Na rozdíl od částí např.: 10 a 12 neobsahuje upozornění na možná rizika při 
normalizované práci. ČSN EN ISO 8502-8 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN ISO 8502-10 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě rozpustných chloridů. Popisuje 
provozní metodu stanovení rozpustných chloridů titrací. Tato metoda je určena zejména pro 
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stanovení znečišťujících látek na povrchu a je dostatečně přesná pro většinu praktického 
použití. Může ji snadno provádět i obsluha, která nemá dostatečné zkušenosti. Za pozornost 
stojí na konci Úvodu toto: UPOZORNĚNÍ: Metoda popisovaná v této části 
(ČSN) ISO 8502 používá k titraci roztok dusičnanu rtuťnatého. Malé množství 
titračního roztoku a jeho nízká koncentrace pravděpodobně nepředstavují žádné 
nebezpečí (např. při polknutí). Z hlediska právního však může roztok představovat 
nebezpečí znečištění životního prostředí; aby se tomu zabránilo, tato část 
(ČSN) ISO 8502 stanovuje požadavky na bezpečné odstraňování a zneškodnění roztoku 
(viz 7.5). Kromě toho, k této části upozornění, je na konci kapitoly 7 – Titrační stanovení, toto 
další zajímavé UPOZORNĚNÍ: Roztok v naplněné odpadní nádobě je bez rtuti a může 
být bez jakýchkoliv omezení vylit, ale bez pásku zinku, se kterým rtuť z titračního 
roztoku C a D utvořila amalgám. V závislosti na tom, jak často se analytická souprava 
používá, je nutno pásek zinku vyměnit za 1 až 10 let. Při výměně se starý pásek likviduje 
podle právních požadavků a v souladu s běžnou praxí, která je obvyklá při odstraňování 
dentálních odpadů, obsahujících rtuť Poznámka recenzenta: Takto podrobný návod na 
odstraňování možného úniku rtuti je velmi neobvyklý. Největším problémem z hlediska stavu 
v ČR by bylo asi najít firmu, která odstraňuje dentální odpady. A dále pokračuje v Úvodu toto 
další UPOZORNĚNÍ: Metoda rovněž používá fluorovodík, se kterým je nutno zacházet 
se zvláštní opatrností vzhledem k jeho nebezpečné povaze. I k této poznámce je u čl. 5.2 – 
Rozpouštědlo toto další (duplicitní) VAROVÁNÍ: Při práci s fluorovodíkem je zapotřebí 
zvláštní opatrnosti vzhledem k tomu, že je toto činidlo nebezpečné. ČSN EN ISO 8502-10 
byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN ISO 8502-12 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
Část 12: Provozní metoda titračního stanovení ve vodě rozpustných iontů železa. 
Popisuje provozní titrační metodu stanovení rozpustných iontů železa na ocelovém povrchu 
před a/nebo po přípravě povrchu. Tato metoda je určena zejména pro stanovení znečišťujících 
látek na povrchu a je dostatečně přesná pro většinu praktického použití. Může ji snadno 
provádět i obsluha, která nemá dostatečné zkušenosti. Za pozornost stojí na konci Úvodu toto: 
UPOZORNĚNÍ: V metodě popsané v této části (ČSN) ISO 8502 se používá k titraci 
roztok dichromanu draselného. Malé množství titračního roztoku a jeho nízká 
koncentrace pravděpodobně nepředstavují žádné nebezpečí (např. při polknutí). Je však 
třeba věnovat pozornost národním/anebo místním legislativním ustanovením, týkajících 
se možného nebezpečí znečištění přírodního prostředí. ČSN EN ISO 8502-12 byla vydána 
v srpnu 2005.  

ČSN EN ISO 8503-5 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných 
ocelových povrchů. Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky. Vydána 
v srpnu 2005.  

ČSN EN 12502 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Obecně, Část 2: Faktory ovlivňující měď 
a slitiny mědi, Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály, Část 4: 
Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli a Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované 
a nízkolegované oceli. V druhém pololetí 2005 bylo k dispozici všech pět částí:  

ČSN EN 12502-1 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. Část 
1: Obecně. Je návodem pro stanovení pravděpodobnosti koroze kovových materiálů ve styku 
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s vodou v soustavách pro distribuci a skladování vody. Soustavy pro distribuci a skladování 
vody, posuzované v tomto dokumentu, jsou užívány pro vody pro lidskou spotřebu podle 
směrnice 98/83/EHS a pro vody podobného chemického složení. ČSN EN 12502-1 byla 
vydána v září 2005. 

ČSN EN 12502-2 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. Část 
2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi. Uvádí přehled faktorů ovlivňujících 
pravděpodobnost vzniku koroze mědi a měděných slitin, používaných pro potrubí, nádrže 
a zařízení v soustavách pro distribuci a skladování vody definovaných v (ČSN) EN 12502-1. 
ČSN EN 12502-2 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 12502-3 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. Část 
3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály. Uvádí přehled faktorů 
ovlivňujících pravděpodobnost koroze žárově zinkované oceli a litiny, používaných jako 
trubky, nádrže a vybavení, nelegovaných a nízkolegovaných železných materiálů 
v soustavách pro distribuci a skladování vody, jak jsou definovány v (ČSN) EN 12502-1. 
ČSN EN 12502-3 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 12502-4 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. Část 
4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli. Uvádí přehled faktorů ovlivňujících 
pravděpodobnost koroze korozivzdorných ocelí, používaných jako trubky, nádrže a vybavení 
v soustavách pro distribuci a skladování vody, jak je definováno v (ČSN) EN 12502-1. 
ČSN EN 12502-4 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 12502-5 (03 8270) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody. Část 
5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli. Uvádí přehled činitelů 
ovlivňujících pravděpodobnost koroze nelegovaných nebo nízkolegovaných železných 
materiálů (měkká ocel a litiny), používaných jako trubky, nádrže a vybavení v soustavách pro 
distribuci a skladování vody, s výjimkou vody určené k lidské spotřebě. ČSN EN 12502-5 
byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 13636 (03 8358) Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě 
a souvisících potrubí. Stanoví zásady používání systémů katodické ochrany proti korozi 
u kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí. Stanoví podmínky a parametry, 
které je nutno splnit k dosažení katodické ochrany, jakož i pravidla a postupy pro navrhování, 
instalaci, přejímací řízení a údržbu zařízení ochrany kovových nádrží uložených v půdě 
a souvisících potrubí. Tento dokument lze použít pro vnější povrchy kovových nádrží 
uložených v půdě a souvisících podzemních potrubí. Nádrže, kterých se tento dokument týká, 
tedy zahrnují: - průmyslové zásobní nádrže bez ohledu na jejich rozměry a na druh 
skladovaného média (kapalné nebo plynné, hořlavé či nehořlavé, toxické či netoxické, 
znečišťující či neznečišťující); - nádrže použité na čerpacích stanicích pohonných hmot 
a v obytných a komerčních budovách, obsahující hořlavé kapaliny nebo plyny, popř. 
znečišťující látky. ČSN EN 13636 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 13636 
z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13636 z prosince 2004 převzala 
EN 13636:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 657 (03 8700) Žárové stříkání. Názvosloví. Klasifikace. Specifikuje 
metody a všeobecné termíny z oblasti žárového stříkání. Klasifikuje metody žárového stříkání 
podle typu přídavného materiálu, charakteru operace a druhu nositele energie. Názvoslovná 
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část je soustředěna do kapitoly 6. Česky a anglicky jsou uvedeny názvoslovné termíny, česky 
je definováno cca 42 hesel. ČSN EN 657 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila 
ČSN EN 657 z března 1996. 

ČSN EN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání. Kovové a jiné anorganické povlaky. 
Zinek, hliník a jejich slitiny. Platí pro žárově stříkané kovové povlaky určené k ochraně 
železa a oceli proti korozi, které se vytvářejí nanesením zinku nebo hliníku nebo jejich slitin 
na povrch bez povlaku. Norma se zabývá charakteristickými vlastnostmi povlaků 
vytvořených stříkáním zinku, hliníku a jejich slitin a určených k ochraně proti korozi a uvádí 
metody zkoušení těchto povlaků. Dále se zabývá přípravou povrchu, vytvářením povlaků a 
jejich charakteristickými vlastnostmi, a to tloušťkou, vzhledem a přilnavostí. Jsou uvedeny 
i zkušební metody, jejichž postup je podrobně popsán. ČSN EN ISO 2063 byla vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 22063 z ledna 1996. 

ČSN EN 13523-11 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Zkušební 
metody. Část 11: Odolnost rozpouštědlům (Zkouška otěrem). Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 13523-12 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Zkušební 
metody. Část 12: Odolnost proti vrypu. Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 13523-16 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Metody 
zkoušení. Část 16: Odolnost proti oděru. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 13523-17 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Metody 
zkoušení. Část 17: Přilnavost snímatelných fólií. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 13523-19 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Metody 
zkoušení. Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici. 
Stanovuje návrh vzorku a popisuje metodu stanovení odolnosti organického povlaku na 
kovovém podkladu při expozici vnějším vlivům. Za pozornost stojí obě informativní Přílohy. 
Příloha A vypočítává parametry, které mohou ovlivnit výsledky expozice, mezi nimi 
i exhalace. Příloha B uvádí přehled ECCA (European Coil Coating Association) 
atmosférických zkušebních stanic. ČSN EN 13523-19 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 13523-20 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Metody 
zkoušení. Část 20: Přilnavost pěnové hmoty. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 13523-24 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy. Metody 
zkoušení. Část 24: Odolnost při stohování. Vydána v červenci 2005. 

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 poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 pouze 10 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 14, v r. 2003 17, v r. 2002 také 17, v r. 2001 - 19 a v r. 2000 ještě 49 norem). 
V druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této 
třídě nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově vydanou normu. Za rok 2005 to byla 
celkem jedna norma, zachycená v prvním pololetí. 

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 
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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 2005 celkem 325 norem (k témuž datu v r. 2004 - 320, 
v r. 2003 - 307, v r. 2002 - 288, v r. 2001 - 319 a v r. 2000 - 311 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
20 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 44 norem. 

ČSN EN 14610 (05 0007) Svařování a příbuzné procesy. Definice metod 
svařování kovů. Definuje metody svařování kovů, rozdělené podle jejich fyzikálních 
vlastností a podle odpovídajícího nositele energie. Česky, anglicky, francouzsky a německy je 
uvedeno názvosloví, ve všech těchto čtyřech jazycích je definováno cca 90 hesel. Mnohá 
hesla jsou doprovázena obrázkem a čtyřjazyčným popisem. Poměrně rozsáhlá norma, cca 95 
stran. ČSN EN 14610 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Část 1: Obloukové svařování. 
Stanovuje požadavky na obsah specifikací postupu svařování pro metody obloukového 
svařování. Tato norma je částí skupiny norem, jejíž podrobné rozdělení je uvedeno 
v (ČSN) EN ISO 15607:2003, příloze A. Proměnné, které jsou uvedeny v této normě, 
ovlivňují jakost svarového spoje. ČSN EN ISO 15609-1 byla vydána v červenci 2005. 
Nahradila ČSN EN 288-2 z listopadu 1995. 

ČSN EN ISO 15614 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu; 
Část 2: Obloukové a svařování hliníku a jeho slitin; Část 3: Zkoušky postupů svařování pro 
obloukové svařování litiny; Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním; Část 5: 
Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin; Část 6: Měď a slitiny mědi; Část 7: 
Navařování; Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí; Část 9: Hyperbarické svařování 
za mokra; Část 10: Hyperbarické svařování za sucha; Část 11: Elektronové a laserové 
svařování; Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování a Část 13: Stlačovací a odtavovací 
stykové svařování. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN ISO 15614-10 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 10: Hyperbarické svařování za 
sucha. Stanoví, jak se kvalifikují specifikace postupu svařování pro svařování 
v hyperbarickém suchém prostředí. Norma také stanoví minimální nezbytné požadavky na 
zkoušení pro kvalifikaci postupů svařování. Tato desátá část normy nemůže být použita ke 
kvalifikaci postupů svařování používajících mechanizované a automatizované způsoby 
svařování. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení. ČSN EN ISO 15614-10 byla vydána v listopadu 2005. 
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ČSN EN ISO 15614-13 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 13: Stlačovací a odtavovací 
stykové svařování. Stanovuje zkoušky, které mají být použity ke kvalifikaci specifikací 
postupu svařování. Platí pro stlačovací a odtavovací stykové svařování kovových materiálů, 
např. s plným, trubkovým, plochým nebo kruhovým průřezem. Základní pravidla z této části 
(ČSN EN) ISO 15614 mohou být využita pro jiné způsoby odporového svařování, pokud je 
stanoveno v konstrukční specifikaci. Tato třináctá část normy určuje podmínky pro provádění 
zkoušek a meze platnosti kvalifikovaného postupu svařování pro všechny praktické svářečské 
činnosti v rozsahu této části (ČSN EN) ISO 15614. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. ČSN EN ISO 15614-13 byla 
vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 14344 (05 0341) Svařování a příbuzné procesy. Elektrické 
svařování pod tavidlem a v ochranném plynu. Směrnice pro opatřování přídavných 
materiálů. Tato mezinárodní norma slouží v systému řízení jakosti, založeném např. na 
(ČSN) ISO 9001, k dorozumění mezi zákazníkem a dodavatelem svařovacích přídavných 
materiálů. Tato mezinárodní norma společně s normou ISO nebo jinou uznanou normou pro 
svařovací přídavný materiál poskytuje návod pro přípravu charakteristických podrobností 
potřebných pro opatřování přídavného materiálu, který zahrnuje: a) klasifikaci přídavného 
materiálu; b) klasifikaci výrobní série; c) plán zkoušek. Volba klasifikace stanoveného 
přídavného materiálu, klasifikace výrobní série a plánu zkoušek závisí na požadavcích 
způsobu použití, pro který je přídavný materiál opatřován. ČSN EN ISO 14344 byla vydána 
v listopadu 2005.  

ČSN EN ISO 9606 (05 0712) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Norma se skládá 
z těchto částí: Část 1: Oceli, Část 2: Hliník a jeho slitiny, Část 3: Měď a slitiny mědi, Část 4: 
Nikl a slitiny niklu a Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu. V druhém pololetí 
2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 9606-2 (05 0712) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník 
a jeho slitiny. Definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování hliníku a jeho slitin. Poskytuje 
soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů, které jsou nezávislé na druhu 
výrobku, místě a zkušebním orgánu/zkušební organizaci. Při zkouškách svářeče je kladen 
důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto 
vytvářet svar přijatelné jakosti. Norma platí pro metody tavného svařování, které jsou 
označovány jako ruční nebo částečně mechanizované. Neplatí pro plně mechanizované 
a automatizované metody. Za pozornost stojí informativní Příloha C, která obsahuje přehled 
znalostí svařovací technologie. Mezi nimi je bezpečnost i prevenci úrazu, která - bohužel - 
neobsahuje požadavek na znalosti i hygienických rizik svařování. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 
97/23/ES. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 
ČSN EN ISO 9606-2 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN ISO 17642 (05 1142) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. 
Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti. Metody obloukového 
svařování. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Zkoušky 
s vlastní tuhosti a Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část:  
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ČSN EN ISO 17642-2 (05 1142) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. 
Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti. Metody obloukového 
svařování. Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí. Stanovuje rozměry zkušebních kusů, vzorků 
a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za studena s vlastní tuhostí s použitím: -
 zkoušek CTS (řízené tepelné závažnosti); - zkoušek Tekken (Y-drážka) nebo Lehigh 
(U-drážka) pro získání údajů o náchylnosti k praskavosti za studena během svařování. 
ČSN EN ISO 17642-2 byla vydána v listopadu 2005. Touto normou, společně 
s ČSN EN ISO 17642-1 z května 2005 a ČSN EN ISO 17642-3 z listopadu 2005, se nahrazuje 
ČSN 05 1142 z 8. 5. 1985. 

ČSN EN ISO 17642-3 (05 1142) Destruktivní zkoušky svarů kovových 
materiálů. Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti. Metody 
obloukového svařování. Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí. Stanovuje rozměry 
návarových desek, vzorků a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za studena 
s vynucenou tuhostí zkouškou implant, aby byly získány údaje o náchylnosti k praskavosti 
za studena během svařování. ČSN EN ISO 17642-2 byla vydána v listopadu 2005. Touto 
normou, společně s ČSN EN ISO 17642-1 z května 2005 a ČSN EN ISO 17642-2 
z listopadu 2005, se nahrazuje ČSN 05 1142 z 8. 5. 1985. 

ČSN EN ISO 17641 (05 1143) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. 
Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně; Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí 
a Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN ISO 17641-2 (05 1143) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. 
Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. 
Část 1: Zkoušky s vlastní tuhostí. Specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního 
kusu a postupy pro provedení následujících zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. 
Popsány jsou následující zkoušky: - zkouška praskavosti svaru na T-spoji; - zkoušky tahem 
svarového kovu; - podélná zkouška lámavosti. Zkoušky jsou navrženy k získání údajů 
o náchylnosti svarových kovů k praskavosti za horka. Tyto zkoušky nejsou vhodné pro 
hodnocení základních materiálů. Norma popisuje pouze provedení zkoušek a protokol s jejich 
výsledky. Neuvádí jakákoliv kritéria přípustnosti. ČSN EN ISO 17641-2 byla vydána 
v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 18278 (05 1330) Odporové svařování. Svařitelnost. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové, 
bodové, švové a výstupkové svařování; Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových 
plechů pro odporové bodové svařování. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici obě části:  

ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) Odporové svařování. Svařitelnost. Část 1: 
Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové 
svařování. Doporučuje způsoby pro určování všeobecné svařitelnosti kovových materiálů pro 
odporové, bodové, švové a výstupkové svařování. ČSN EN ISO 18278-1 byla vydána v říjnu 
2005.  

ČSN EN ISO 18278-2 (05 1330) Odporové svařování. Svařitelnost. Část 2: 
Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování. 
Stanovuje způsob laboratorní zkoušky pro určení dovoleného rozsahu svařovacího proudu 
a pro hodnocení životnosti elektrod při použití mnohobodové zkoušky za stanovených 
podmínek. ČSN EN ISO 18278-2 byla vydána v říjnu 2005.  
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ČSN EN ISO 17662 (05 2060) Svařování. Kalibrace, verifikace a validace zařízení 
používaných pro svařování, včetně příbuzných činností. Stanoví požadavky na kalibraci, 
verifikaci a validaci zařízení používaných pro kontrolu procesních parametrů v průběhu 
výroby nebo pro kontrolu vlastností zařízení používaných pro svařování nebo příbuzné 
metody, kde výsledný přístup nemůže být jednoduše nebo hospodárně dokumentován 
prováděným sledováním kontrolou a zkoušením. Sledují se procesní parametry, které 
ovlivňují způsobilost pro daný účel a zejména bezpečnost vyrobeného zařízení. Předmět této 
normy je omezen na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení po instalaci jako část dílenského 
projektu pro údržbu a/nebo provoz. ČSN EN ISO 17662 byla vydána v září 2005.  

ČSN CLC/TS 62081 (05 2208) Zařízení pro obloukové svařování. Instalace 
a provoz. Platí pro instalaci a průmyslové a profesionální používání zdrojů svařovacího 
proudu, zařízení a ochranných prostředků pro obloukové svařování a příbuzné metody. 
ČSN CLC/TS 62081 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 1011 (05 2210) Svařování. Doporučení pro svařování kovových 
materiálů. Norma obsahuje tyto části: Část 1: všeobecné směrnice pro obloukové svařování, 
Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí, Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných 
ocelí, Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku, Část 5: Svařování plátovaných 
ocelí, Část 7: Elektronové svařování, Část 8: Svařování litin. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN EN 1011-8 (05 2210) Svařování. Doporučení pro svařování kovových 
materiálů. Část 8: Svařování litin. Stanovuje požadavky na tavné svařování nelegovaných 
a legovaných odlitků vyráběných podle EN 1561, EN 1562 a EN 1563. Tento dokument 
neplatí pro spojovací svařování litinových odlitků s jinými materiály. ČSN EN 1011-8 byla 
vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN ISO 6848 (05 2411) Obloukové svařování a řezání. Netavící se 
wolframové elektrody. Klasifikace. Stanovuje požadavky na klasifikaci netavicích se 
wolframových elektrod pro obloukové svařování v inertním plynu, pro plazmové svařování 
a řezání a také pro žárové stříkání. ČSN EN ISO 6848 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila 
ČSN EN 26848 z června 1995. 

ČSN EN 560 (05 4241) Zařízení pro plamenové svařování. Hadicové přípojky 
používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy. Norma je specifikací 
rozměrů a charakteristik jednotlivých částí hadicových přípojek pro svařování, řezání 
a příbuzné procesy, např. pro redukční ventily podle (ČSN) EN ISO 2503 a hořáky. Tato 
evropská norma nezahrnuje konstrukční návrh částí hadicových nástavců vložených do hadic, 
které jsou specifikovány v (ČSN) EN 1256. ČSN EN 560 byla vydána v listopadu 2005. 
Nahradila ČSN EN 560 z února 1997. 

ČSN EN 13479 (05 5805) Svařovací materiály. Všeobecná výrobková norma pro 
přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů. Stanovuje obecné 
dodací podmínky pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů. Tento 
dokument se netýká pomocných látek jako jsou ochranné plyny. Je určen pro použití v řadě 
případů: - výrobce by jej měl použít pro stanovení význačných znaků výrobku; - může být 
použit pro účely smlouvy, jako odkazový doklad; - může být konečně použit jako odkazový 
doklad pro hodnocení výrobku. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
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recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění.ČSN EN 13479 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 14324 (05 5901) Tvrdé pájení. Směrnice pro aplikaci pájených spojů. 
Podává směrnici na použití tvrdého pájení a výrobu spojů pájených natvrdo. Tato norma 
obsahuje (představuje) úvod do pájení a dává základ pro pochopení a aplikaci pájení pro 
různá použití. V důsledku široké oblasti použití pájení norma nedává podrobnou směrnici, 
která může být specifická pro jednotlivé výrobky. Pro takovéto informace musí být proveden 
odkaz na vhodnou výrobkovou normu, a pro aplikace, kde není, musí být odpovídající kritéria 
jasně stanovena před prováděním pájení. Tato norma zahrnuje konstrukce spoje a montáž, 
materiálové aspekty, jak pro základní materiály a pájky, tak i postup pájení a proměnné 
postupu, zpracování před a po pájení a kontrolu. V kapitole 5 Materiály, čl. 5.5 Bezpečnost se 
uvádí : „Musejí se vzít v úvahu rady výrobce, aby se zajistilo, že tavidlo, atmosféry, pájka 
a základní materiály jsou kompatibilní.“ Za pozornost stojí tabulka 2, která podává přehled 
složení tvrdých pájek podle (ČSN) EN 1044 (viz dále) a tabulka 3 která obsahuje příklady 
ochranných atmosfér včetně jejich složení. ČSN EN 14324 byla vydána v srpnu 2005. 

 
Tabulka 2 – Tvrdé pájky podle (ČSN) EN 1044 

Odkaz na 
EN 1044:1999 Skupina Složení 

Tabulka 1  Speciální verze pro „použití ve vakuu“ určitých pájek AG, 
PD a AU 

Tabulka 2 AL Hliníkové tvrdé pájky 
Tabulka 3 AG Stříbrné tvrdé pájky 
Tabulka 4 CP Tvrdé pájky měď-fosfor 
Tabulka 5 CU Měděné tvrdé pájky 
Tabulka 6 NI Niklové tvrdé pájky 
Tabulka 6 CO Kobaltové tvrdé pájky 
Tabulka 7 PD Tvrdé pájky s obsahem palladia 
Tabulka 8 AU Tvrdé pájky s obsahem zlata 

 
ČSN EN 13100 (05 6830) Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů 

z termoplastů. Norma sestává ze tří částí: Část 1: Vizuální kontrola, Část 2: Zkoušení 
rentgenovým zářením, Část 3: Zkoušení ultrazvukem. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici 
tyto části:  

ČSN EN 13100-2 (05 6830) Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů 
z termoplastů. Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením. Specifikuje základní rentgenové 
metody, které zaručují ekonomické dosažení opakovatelných výsledků. Platí pro zkoušení 
rentgenovým zářením spojů materiálů z plastů provedené horkým tělesem, svařováním 
elektrotvarovkou, extruzí nebo horkým plynem. Platí pro svary jednotlivých potrubních stěn 
a desek s rozsahem tlouštěk od 5 mm do 100 mm. Platí pouze pro potrubí, která obsahují 
v okamžiku zkoušení rentgenovým zářením vzduch nebo jiné plyny. V této normě není 
specifikována úroveň přijatelnosti indikací. Za pozornost stojí v kapitole 5 čl. 5.1 
Bezpečnostní opatření, který zní: „Při používání ionizujícího záření musí být dodržovány 
místní, národní a mezinárodní bezpečnostní předpisy. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Ozáření libovolné části těla rentgenovými paprsky může způsobit vážné poškození 
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zdraví. Při provozu rentgenového zařízení se musí vždy dodržovat požadavky právních 
předpisů.“ ČSN EN 131100-2 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 13100-3 (05 6830) Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů 
z termoplastů. Část 3: Zkoušení ultrazvukem. Vydána v září 2005.  

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 2005 celkem 139 norem (k témuž datu v r. 2004 - 132, 
v r. 2003 - 127, v r. 2002 - 126, v r. 2001 - 121, a v r. 2000 - 108 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
2 normy. Za rok 2005 to byly celkem 4 normy. 

ČSN EN 14543 (06 1462) Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny. 
Venkovní ohřívače. Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití 
nebo pro dostatečně větrané prostory. Stanoví požadavky na návrh, bezpečnost a zkušební 
metody pouze pro venkovní ohřívače – sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro 
venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory. Tyto spotřebiče jsou určeny výlučně 
pro použití s palivy třetí třídy. Tato evropská norma platí pro spotřebiče, jejichž jmenovitý 
tepelná příkon není větší než 17 kW (vztaženo na spalné teplo). Nestanoví žádné specifické 
požadavky na tepelnou účinnost tohoto typu spotřebičů, ale požadavky týkající se spalování, 
což je otázka bezpečnosti, zajišťující účinné spalování plynného paliva. Norma se týká pouze 
zkoušení typu. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k  směrnici 90/396/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv, v platném znění. ČSN EN 14543 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 13785 (06 1823) Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, 
s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem 
EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími 
zařízeními. Stanoví konstrukční a provozní vlastnosti, požadavky na bezpečnost, zkušební 
metody a značení regulátorů pro butan, propan nebo jejich směsi v plynné fázi s průtokem do 
100 kg/h včetně, vyjma regulátorů, pro něž platí EN 12864. Pro regulátory pro karavany do 
1,5 kg/h platí rovněž EN 12864. Tento dokument rovněž platí pro zabezpečovací zařízení, 
která jsou zabudována do regulátorů podle tohoto dokumentu. Vlastnosti těchto zařízení jsou 
uvedeny v příloze A a B. Požadavky platí obecně pro regulátory používané v místech, kde 
teplota, která bude v průběhu používání pravděpodobně dosažena, je od –20oC do +50oC. 
V případě, že jsou přístroje používány při teplotách pod –20oC, je podstatné, aby splňovaly 
zvláštní požadavky uvedené v příloze C. Tento dokument neobsahuje pravidla pro instalaci 
regulátorů. Odkaz se má provést na národní předpisy platné v členských zemích. Poznámka 
recenzenta: Žádný podobný odkaz na národní předpisy (včetně ČR) norma neobsahuje. Tento 
dokument se týká pouze zkoušení typu. Nesmírně rozsáhlá norma, cca 129 stran. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k  
směrnici 90/396/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
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vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, 
v platném znění. ČSN EN 13785 byla vydána v říjnu 2005.  

Třída 07 - Kotle 

Obsahuje normy pro hodnoty, výkony a typy kotlů, tepelné a hydrodynamické 
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 2005 celkem 196 norem (k témuž datu v r. 2004 - 192, 
v r. 2003 - 156, v r. 2002 - 149, v r. 2001 - 137 a v r. 2000 - 116 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
3 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 7 norem. 

ČSN EN 230 (07 5858) Automatiky hořáků na kapalná paliva. Stanovuje 
požadavky, provozní podmínky a metody zkoušení řídicích systémů hořáků na kapalná paliva 
s ventilátorem nebo bez ventilátoru s automatickým a poloautomatickým řízením. Rovněž 
platí pro kombinované hořáky, které mohou spalovat buď kapalné nebo plynné palivo 
v případě, že je hořák v provozu na kapalné palivo. Vztahuje se také na automatiky hořáků, 
programovací jednotky nebo hlídače plamene, zajišťující další provozní činnosti, avšak 
neplatí pro automatiky, jejichž součástí je termoelektrická pojistka plamene. Tento dokument 
se týká pouze zkoušení typu. Poměrně rozsáhlá norma, cca 48 stran. ČSN EN 230 byla 
vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 230 z února 1994. 

ČSN EN 14334 (07 8484) Revize a zkoušení autocisteren na LPG. Stanoví 
minimální požadavky na revizi a zkoušení autocisteren na LPG, což zahrnuje vlastní cisternu, 
příslušenství cisterny a vybavení vozidla s ohledem na LPG. Tento dokument nestanoví 
požadavky na výstupní kontrolu cisterny (po výrobě) – viz (ČSN) EN 12493, nebo 
autocisterny – viz (ČSN) EN 12252. Pro požadavky na revizi a zkoušení jiného zařízení než 
autocisterny, příslušenství cisterny a vybavení vozidla s ohledem na LPG – viz aplikovatelné 
mezinárodní/národní předpisy. Poznámka recenzenta: Tyto předpisy norma neobsahuje. 
ČSN EN 14334 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 14570 (07 8670) Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro 
skladování LPG. Stanoví požadavky na příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků 
pro skladování LPG nejvýše 13 m3, které jsou vyrobeny v souladu s (ČSN) EN 12542, 
(ČSN) EN 14075 nebo ekvivalentními normami, a které byly podrobeny hydrostatické 
tlakové zkoušce. Příslušenství podle této evropské normy se připojuje přímo na přípojky 
zásobníku. Tato evropská norma neplatí pro příslušenství skladovacích nádrží a 
chladírenských skladovacích nádrží. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k směrnici na tlaková zařízení 97/23/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na tlaková zařízení. ČSN EN 14570 byla vydána v srpnu 2005. 

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. 
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V této poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 pouze 35 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 36, v r. 2003 - 39, v r. 2002 - 40, v r. 2001 - 42 a v r. 2000 - 36 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, jsme v této třídě zaznamenali 
jednu novou resp. novelizovanou českou technickou normu. Za rok 2005 to byly celkem 
2 normy. 

ČSN EN 60609 (08 5015) Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové 
turbíny. Vyhodnocování kavitačního opotřebení. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: 
Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín a Část 2: 
vyhodnocování u Peltonových turbin. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60609-1 (08 5015) Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové 
turbíny. Vyhodnocování kavitačního opotřebení. Část 1: Vyhodnocování u reakčních 
turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín. Vydána v září 2005. Nahradila 
ČSN 08 5015 z 26. 10. 1990. 

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 poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 24 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 27, v r. 2003 - 33, v r. 2002 - 50, v r.2001 - 46, a v r. 2000 - 46 norem.) V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
nezachytili žádnou normu. Za rok 2005 to byla celkem jedna norma, zachycená v prvním 
pololetí. 

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 poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 55 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 55, v r. 2003 - 61, v r. 2002 - 62, v r. 2001 - 74 a v r. 2000 - 75 norem). Z tohoto 
přehledu je patrno, že počet norem v této třídě má soustavně klesající trend. Rušení 
zastaralých norem bez náhrady není kompenzováno přírůstkem norem nových. To se odrazilo 
i v druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy; za sledované 
období jsme v této třídě nezachytili žádnou novou resp. novelizovanou českou technickou 
normu. Za rok 2005 jsme v této třídě nezachytili žádnou novou normu. 

Třída 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení 

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

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 143 norem (k témuž datu v r. 2004 - 141, 
v r. 2003 - 149, v r. 2002 - 149, v r. 2001 - 148 a v r. 2000 - 144 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě nezachytili 
žádnou normu. Za rok 2005 to byla celkem jedna norma, zachycená v prvém pololetí. 
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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 zařízení 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 2005 cekem 60 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 46, v r. 2003 - 45, v r. 2002 - 45, v r. 2001 - 39 a v r. 2000 rovněž - 39 norem). 
V druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, jsme v této třídě 
nezachytili žádnou novelizovanou nebo nově vydanou normu. Za rok 2005 jsme v této třídě 
nezachytili žádnou novou normu. 

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 2005 - 468, v r. 2004 - 450, v r. 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 poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 44 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 47, v r. 2003 - 55, v r. 2002 - 53, v r. 2001 - 54 a v r. 2000 - 48 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále naše recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili 
žádnou novelizovanou nebo nově vydanou normu. Za rok 2005 to byly celkem 4 normy, 
zachycené v prvém pololetí. 

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 byly k 1. lednu 2005 pouze 3, v r. 2004 rovněž 3, v r. 2003 - 7, 
v r. 2002 rovněž 7, v r. 2001 - 16 a v r. 2000 ještě 26 norem. (Úbytek norem ve třídě jde na 
vrub rušení zastaralých norem bez náhrady.) 

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 
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dveřní i okenní, kování stavební, okenní, dveřní i nábytkové apod. Tato třída českých 
technických norem není v SZÚ systematicky sledována. 

V této poměrně malé třídě bylo k 1. lednu 2005 - 45. v r. 2004 - 41, v r. 2003 - 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 byly k 1. lednu 2005 - 4, v r. 2004 - 6, v r. 2003 i v r. 2002 
rovněž 6, v r. 2001 ještě 19 a v r. 2000 rovněž 19 položek.  

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 2005 celkem 92 norem (k témuž datu v r. 2004 - 98, 
v r. 2003 - 103, v r. 2002 - 101, v r. 2001 - 99 a v r. 2000 - 101 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
3 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 16 norem. 

ČSN EN 61511-1 (18 0303) Funkční bezpečnost. Bezpečnostní přístrojové 
systémy pro sektor průmyslových procesů. Část 1: Požadavky na systém softwaru, 
struktura, definice. Stanovuje požadavky na specifikaci, návrh, instalaci, provoz a udržování 
bezpečnostních přístrojových systémů, aby mohly být s jistotou pověřeny řízením a/nebo též 
udržováním procesu v bezpečném stavu. Tato norma byla vytvořena ve vazbě na zavedení 
normy IEC 61508 (v ČR ČSN EN 61508) do oblasti průmyslových procesů. Nesmírně 
rozsáhlá norma, cca 88 stran. ČSN EN 61551-1 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 61511-2 (18 0303) Funkční bezpečnost. Bezpečnostní přístrojové 
systémy pro sektor průmyslových procesů. Část 2: Metodický pokyn pro používání 
IEC 61511-1. Poskytuje návody pro specifikaci, návrh, instalaci, provoz a údržbu 
bezpečnostních přístrojových funkcí a souvisejícího bezpečnostního přístrojového systému 
definovaného v IEC 61511-1 (v ČR ČSN EN 61511-1). Tato norma je upravena tak, aby 
každá kapitola a každý článek odpovídaly stejným číslům v IEC 61511-1 (s výjimkou příloh). 
Rozsáhlá norma, cca 65 stran. ČSN EN 61551-2 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 61511-3 (18 0303) Funkční bezpečnost. Bezpečnostní přístrojové 
systémy pro sektor průmyslových procesů. Část 3: Pokyn pro stanovení požadované 
úrovně integrity bezpečnosti. Poskytuje informace o základní koncepci rizik, vztahu rizik 
k integritě bezpečnosti, viz kapitola 3; určení přijatelného rizika, viz příloha A; množství 
různých metod, které umožňují určení úrovní integrity bezpečnosti pro bezpečnostní 
přístrojové funkce, viz přílohy B, C, D, E a F. ČSN EN 61551-3 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 60297 (18 8001) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení. 
Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Norma se skládá z následujících 
částí: Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky, Část 3-102: Zasouvací a vysouvací 
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rukojeti a Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici 
všechny tři části:  

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 2005 celkem 142 norem (k témuž datu v r. 2004 - 128, 
v r. 2003 - 140, v r. 2002 - 138, v r. 2001 - 108 a v r. 2000 - 111 položek.) V druhém pololetí 
r. 2004, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
7 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 8 norem. 

ČSN EN ISO 11252 (19 2005) Lasery a laserová zařízení. Laserové přístroje. 
Minimum požadavků na dokumentaci. Stanovuje minimální požadavky na dokumentaci 
a informace pro značení a etiketování, jimž musí být laserové přístroje vybaveny (včetně 
laserových diod). Dokumentace je uvedena ve dvou úrovních: jako list technických údajů 
(kapitola 5) a jako návod k použití (kapitola 6). Tato norma se nevztahuje na laserové 
výrobky, jejichž součástí jsou laserové přístroje. Rovněž se nevztahuje na laserové přístroje 
vyrobené před datem zveřejnění tohoto dokumentu. V této normě nejsou zahrnuty požadavky 
na hluk. Tyto požadavky budou zahrnuty v následujícím dodatku. Požadavky na bezpečnost 
jsou obsahem čl. 5.7 a také části 7 „technického pasportu“ podle Přílohy A. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice 
je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN ISO 11252 byla vydána v červenci 
2005. Nahradila ČSN EN 31252 z listopadu 1996. 

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení. Stroje pro laserové 
opracování. Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky. Popisuje nebezpečí, vznikající 
použitím laserových strojů pro laserové opracování a stanovuje bezpečnostní požadavky 
vztahující se k radiačnímu nebezpečí a nebezpečí vyvolanému materiálem a látkami. 
Stanovuje rovněž, které informace bude výrobce současně s těmito stroji dodávat. Požadavky 
související s hlukem v této prvé části (ČSN EN) ISO 11553 zahrnuty nejsou. Budou zahrnuty 
až do následující novelizace. Tuto část normy nelze použít pro laserové výrobky, používané 
ve fotolitografii, stereolitografii, holografii, při lékařských aplikacích (podle IEC 60601-2-22) 
a k ukládání dat. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. 
Poznámka recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN ISO 11553-1 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 12626 z července 
1998. 

ČSN EN ISO 11807-1 (19 3002) Integrovaná optika. Slovník. Část 1: Základní 
termíny a symboly. Definuje základní termíny pro zařízení integrované optiky, k nim se 
vztahujících optických čipů a optických součástek, které najdou použití např. v oboru 
optických komunikací a senzorů. Termíny použité pro klasifikaci jsou stanoveny 
v (ČSN EN) ISO 11807-2. Symboly a jednotky, které jsou podrobně definovány v kapitole 3, 
jsou souhrnně uvedeny v tabulce A.1. Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví; 
česky a anglicky je definováno cca 50 hesel. ČSN EN ISO 11807-1 byla vydána v prosinci 
2005. 
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ČSN EN ISO 11807-2 (19 3002) Integrovaná optika. Slovník. Část 2: Termíny 
používané pro klasifikaci. Definuje termíny použité pro třídění integrovaných optických 
prvků, integrovaných optických čipů a integrovaných optických zařízení, které nacházejí 
aplikace např. v oblasti optických komunikací a senzorů. Tato norma uvádí česky, anglicky 
a francouzsky názvosloví; česky a anglicky je definováno cca 32 hesel. ČSN EN ISO 11807-2 
byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 14880-1 (19 3003) Optika a fotonka. Pole mikročoček. Část 1: 
Slovník. Definuje termíny pro pole mikročoček. Používá se na pole mikročoček, které je 
tvořeno polem velmi malých čoček, které tvoří vnitřek nebo jeden nebo více povrchů 
společné podložky. Cílem této části je zlepšit kompatibilitu a zaměnitelnost polí mikročoček 
od různých dodavatelů a posílit rozvoj technologií používajících pole mikročoček. Česky, 
anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví; česky a anglicky je definováno cca 30 hesel. 
ČSN EN ISO 14880-1 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 15902 (19 3004) Optika a fotonka. Difraktivní optika. Slovník. 
Definuje základní pojmy difraktivní optiky a prvků difraktivní optiky pro šíření ve volném 
prostoru. Účelem těchto definic je poskytnout obecně dohodnutou terminologii, která bude 
omezovat nejednoznačnost a nedorozumění, a tudíž přispět k rozvoji oboru difraktivní optiky. 
Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví; česky a anglicky je definováno cca 60 
hesel. ČSN EN ISO 15902 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN P ISO/TS 24348 (19 5112) Oční optika. Brýlové obruby. Metoda simulace 
opotřebení a detekce niklu uvolněného z kovových a kombinovaných brýlových obrub 
s povrchovou úpravou. Tato patnácti stránková technická specifikace obsahuje v českém 
jazyce pouze Národní předmluvu a tuto Anotaci obsahu: Stanovuje metody simulace 
dvouletého používání kovových a kombinovaných brýlových obrub a zkoušení uvolňování 
niklu z těch částí, které jsou v kontaktu s kůží za účelem stanovení, zda tyto části uvolňují 
nikl v poměru větším než 0,5 µg/cm2/týden. Cílem této technické specifikace je zjištění, zda 
obruby vyrobené z materiálů a/nebo povrchových úprav obsahujících nikl mohou být nošeny 
osobami alergickými na nikl. Celý text normy (cca 15 stran) je anglicky. 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. 
Je překvapující, že tato - z hlediska ochrany člověka - velmi důležitá norma nebyla přeložena, 
lze doufat, že se tak stane. ČSN P ISO/TS 24348 byla vydána v srpnu 2005.  

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 2005 celkem 118 norem (k témuž datu v r. 2004 - 118, 
v r. 2003 - 137, v r. 2002 - 123, v r. 2001 rovněž - 123 a v r. 2000 - 141 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
zachytili 6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 23 norem. 
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ČSN ISO 6155 (20 0307) Obráběcí stroje. Podmínky zkoušek pro revolverové 
a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena. Zkoušky přesnosti. 
Specifikuje, s odkazem na (ČSN) ISO 230-1 a (ČSN) ISO 230-2, zkoušky geometrické 
přesnosti, zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy 
v číslicově řízených osách pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy normální 
přesnosti pro všeobecné použití. Udává rovněž příslušné tolerance pro výše uvedené zkoušky. 
Tato mezinárodní norma se zabývá pouze ověřením přesnosti strojů, nevztahuje se ani na 
zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby), ani na vlastnosti stroje 
(jako rychlost, posuvy atd.), protože tyto zkoušky jsou obvykle prováděny před zkouškami 
přesnosti. ČSN ISO 6155 byla vydána v červenci 2005 a nahradila ČSN ISO 6155 z května 
1999. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN ISO 6155 (20 0329) z května 1998 převzala 
ISO 6155:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato česká technická norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN ISO 13041 (20 0308) Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy 
a soustružnická centra. Norma obsahuje tyto části: Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti 
strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena, Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů 
se svislou osou obrobkového vřetena, Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým 
obráceným obrobkovým vřetenem, Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy 
v lineárních a otočných osách, Část 5: Přesnost posuvů, otáček a interpolací, Část 6: 
Přesnost dokončovaného zkušebního obrobku, Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace 
v souřadných rovinách, Část 8: Vyhodnocení tepelných deformací. V druhém pololetí 2005 
byla k dispozici tato část:  

ČSN ISO 13041-1 (20 0308) Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy 
a soustružnická centra. Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou 
osou obrobkového vřetena. Specifikuje s odkazem na (ČSN) ISO 230-1 zkoušky 
geometrické přesnosti číslicově řízených (NC) soustruhů a soustružnických center normální 
přesnosti s vodorovnou osou vřetena (vřeten) jak je definováno v čl. 3.1 a 3.2. Tato první část 
(ČSN) ISO 13041 stanovuje aplikovatelné tolerance odpovídající zkouškám uvedeným výše. 
Tato první část (ČSN) ISO 13041 vysvětluje různé koncepce nebo uspořádání a obecné znaky 
NC soustruhů a soustružnických center. Uvádí také terminologii označení ovládaných os. 
Tato první část (ČSN) ISO 13041 se zabývá pouze ověřením přesností stroje. Nevztahuje se 
ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby částí), ani na 
vlastnosti stroje (jako otáčky, rychlosti, posuvy), protože tyto zkoušky jsou obvykle 
prováděny před zkouškami přesnosti. ČSN ISO 13041-1 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN ISO 3686 (20 0320) Obráběcí stroje. Podmínky zkoušek pro souřadnicové 
vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou 
vřetena. Zkoušky přesnosti. Norma obsahuje tyto části: Část 1: Jednostojanové stroje, 
Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část:  

ČSN ISO 3686-1 (20 0320) Obráběcí stroje. Podmínky zkoušek pro souřadnicové 
vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou 
vřetena. Zkoušky přesnosti. Část 1: Jednostojanové stroje. Zabývá se pouze ověřením 
přesností strojů a nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, 
trhavé pohyby částí, atd.), ani na vlastnosti stroje (jako rychlosti, posuvy atd.), protože tyto 
zkoušky jsou obvykle prováděny před zkouškami přesnosti. Tato první část (ČSN) ISO 3686 
uvádí terminologii použitou pro hlavní součásti stroje a zavádí určení os v souladu 
s (ČSN) ISO 841. ČSN ISO 3686-1 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN ISO 3686-1 
z května 2002. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN ISO 3686-1 (20 0320) z května 2002 
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převzala ISO 3686-1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato česká technická 
norma ji přejímá překladem. 

ČSN ISO 8636 (20 0329) Obráběcí stroje. Podmínky zkoušek rovinných frézek. 
Zkoušky přesnosti. Tato norma je sestavena ze dvou částí: Část 1: Stroje s pevným portálem 
a Část 2: Stroje s posuvným portálem. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO 8636-1 (20 0329) Obráběcí stroje. Podmínky zkoušek rovinných frézek. 
Zkoušky přesnosti. Část 1: Stroje s pevným portálem. Specifikuje s odkazem na 
(ČSN) ISO 230-1 a (ČSN) ISO 230-2, zkoušky geometrické přesnosti, zkoušky obráběním 
a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách 
portálových frézek s pevným portálem normální přesnosti pro všeobecné účely. Tato část 
normy také specifikuje aplikovatelné tolerance odpovídající shora zmíněným zkouškám. Tato 
první část (ČSN) ISO 8636 se zabývá pouze ověřením přesnosti strojů, nevztahuje se na 
zkoušky činnosti stroje (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby částí, atd.), ani na vlastnosti 
stroje (jako rychlosti, posuvy atd.), které by obecně měly být zkoušeny před zkouškami 
přesnosti. ČSN ISO 8636-1 byla vydána v červenci 2005 a nahradila ČSN ISO 8636-1 
z května 2002. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN ISO 8636-1 (20 0329) z května 2002 
převzala ISO 8636-1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato česká technická 
norma ji přejímá překladem. 

ČSN ISO 10791 (20 0360) Podmínky zkoušek pro obráběcí centra. (Obráběcí 
centrum je číslicově řízený obráběcí stroj, schopný vykonávat více obráběcích operací, jako 
je frézování, vyvrtávání, vrtání a řezání závitů, na kterém mohou být nástroje vyměňovány 
automaticky ze zásobníku nebo z podobné úložné jednotky podle programu pro obrábění.) 
Norma obsahuje tyto části: Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou 
vřetena a s hlavami jako příslušenství (vodorovná osa Z), Část 2: Zkoušky geometrické 
přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární 
osou (svislá osa Z), Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými 
indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z), Část 4: 
Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách, Část 5: Přesnost 
a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet, Část 6: Přesnost posuvů, otáček 
a interpolací, Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního obrobku, Část 8: Vyhodnocení 
pomocí zkoušek kruhové interpolace ve třech souřadných rovinách, Část 9: Vyhodnocení 
doby výměny nástrojů a výměny palet, Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací, Část 11: 
Vyhodnocení vyzařovaného hluku, Část 12: Vyhodnocení míry vibrací. Pro snazší pochopení 
tohoto souboru uvádíme definici obráběcího centra. Je to číslicově řízený obráběcí stroj, 
schopný vykonávat více obráběcích operací, jako je frézování, vyvrtávání, vrtání a řezání 
závitů, na kterém mohou být nástroje vyměňovány automaticky ze zásobníku nebo z podobné 
úložné jednotky podle programu pro obrábění. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto 
části:  

ČSN ISO 10791-7 (20 0360) Podmínky zkoušek pro obráběcí centra. Část 7: 
Přesnost dokončovaného zkušebního oblouku. Specifikuje s odkazem na (ČSN) ISO 230-1, 
jednak zkoušky obráběním standardních zkušebních obrobků za dokončovacích podmínek 
a jednak vlastnosti a rozměry vlastních zkušebních obrobků. Záměrem této části 
(ČSN) ISO 10791 je udat minimální požadavky na zhodnocení přesnosti obrábění stroje. Na 
základě dohody mezi dodavatelem/výrobcem a uživatelem mohou být provedeny jiné 
náročnější a dražší zkoušky. ČSN ISO 10791-7 byla vydána v červenci 2005. Nahradila 
ČSN ISO 10791-7 z května 1999. Poznámka recenzenta: ČSN. Zatímco ČSN ISO 10791-7 (20 
0360) z května 1999 převzala ISO 10791-7:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato česká technická norma ji přejímá překladem. 
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ČSN ISO 10791-9 (20 0360) Podmínky zkoušek pro obráběcí centra. Část 9: 
Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet. Specifikuje podmínky zkoušek pro 
určení konvenční doby činnosti, kterou stroj potřebuje na vykonání funkcí jiných, než je 
obrábění. Uvažuje dva druhy činnosti, a to doby strávené při: - automatické výměně nástrojů 
(kapitola 5); - automatické výměně palet (kapitola 6). Účelem metod popsaných v této deváté 
části (ČSN) ISO 10791 je umožnit porovnání vlastností různých obráběcích center podobných 
rozměrů a charakteristických znaků. Zjištěné údaje smí být také použity pro uvádění 
konvenčních dob výměny v technické literatuře jednotným a porovnatelným způsobem 
a stejně tak i pro jejich ověření jak na novém stroji, tak na stroji v průběhu jeho životnosti. 
ČSN ISO 10791-9 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN ISO 10791-9 z května 2002. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN ISO 10791-9 (20 0360) z května 2002 převzala 
ISO 10791-9:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato česká technická norma ji 
přejímá překladem. 

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 2005 celkem 70 norem (k témuž datu v r. 2004 - 70, 
v r. 2003 - 73, v r. 2002 - 72, v r. 2001 - 72 a v r. 2000 - 72 norem). V letech 2000 - 2002 byla 
tato třída norem prakticky bez pohybu, takže jsme v našem přehledu za tyto roky nemohli 
uvést žádnou samostatně vydanou (novou) normu. Později cca 1 – 2 normy za rok. V první 
a druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, jsme v této třídě opět 
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 
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 leštivé 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 2005 celkem 500 norem, (k témuž datu v r. 2004 - 421, 
v r. 2003 - 546, 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. 
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V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 51 norem (k témuž datu v r. 2004 - 51, 
v r. 2003 - 67, v r. 2002 - 66, ale v r. 2001 - 147 a v r. 2000 - 152 norem). (Úbytek norem ve 
třídě jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady.) 

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 2005 celkem 267 norem (k témuž datu v r. 2004 - 266, 
v r. 2003 - 269, 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 2005 celkem 498 norem (k témuž datu v r. 2004 - 497, 
v r. 2003 - 488, 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 2005 celkem 233 norem (k témuž datu v r. 2004 - 237, 

v r. 2003 - 220, v r. 2002 - 269, v r. 2001 - 257 a v r. 2000 - 243 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
8 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 11 norem. 

ČSN EN 14658 (26 0086) Kontinuální manipulační zařízení a systémy. Všeobecné 
bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu 
hnědého uhlí. Týká se mechanických kontinuálních manipulačních zařízení použitých 
v povrchových hnědouhelných dolech a jednotlivých mechanických manipulačních zařízení. 
Tato norma se použije pro kontinuální manipulační zařízení pracující v ohraničených místech, 
ke kterým je zakázán přístup veřejnosti a jsou přístupná pouze oprávněným osobám. Norma 
stanovuje bezpečnostní požadavky pro stacionární, mobilní a přesuvné kontinuální 
manipulační zařízení, navržené pro kontinuální dopravu sypkých materiálů z místa nakládky 
na zařízení do místa vykládky ze zařízení. Tato norma bere v úvahu význačná nebezpečí, 
která vznikají při použití, pohybu a přemisťování kontinuálního manipulačního, stejně jako 
opatření pro odstranění nebo snížení těchto nebezpečí, za předpokladu, že je kontinuální 
manipulační zařízení používáno určeným způsobem a zbytkové riziko je výrobcem 
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předvídáno a vzato v úvahu. Úplný seznam všech nebezpečí stanovených v (ČSN) EN 1050 je 
uveden v normativní příloze A. Požadavky z této normy se nepoužijí na zařízení a systémy 
vyrobené a uvedené do provozu před vydáním této normy. Tato norma nepokrývá: a) 
bezpečnostní požadavky na bezdrátové dálkové ovládací systémy; b) nebezpečí vznikající 
hlukem; c) nebezpečí vznikající vibracemi; d) nebezpečí vznikající výbuchem; d) nebezpečí 
vznikající elektromagnetickým rušením (EMC). Po tomto omezení jsou v seznamu nebezpečí 
pro tyto stroje a zařízení, vedle úrazových, i ergonomická a chemická nebezpečí. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové 
strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: 
V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č.24/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 14658 byla vydána 
v listopadu 2005. 

ČSN EN ISO 21281 (26 8832) Konstrukce a uspořádání pedálů motorových 
vozíků se sedícím řidičem. Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů. Používání 
manipulačních vozíků se zásadně liší od používání silničních vozidel, která jsou řízena 
převážně ve směru dopředu. Manipulační vozíky (především vysokozdvižné) mají jako 
pracovní stroje velmi častý pohyb vzad, častou změnu směru pohybu a relativně malou 
rychlost. Tato mezinárodní norma stanovuje uspořádání pedálů u motorových vozíků se 
sedícím řidičem. Poměrně stručná norma (cca 9 stran včetně obrázku) velmi podrobně 
stanovuje zejména požadavky na uspořádání a konstrukci pedálů z ergonomického hlediska. 
ČSN EN ISO 21281 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 281 ze září 1993. 

ČSN P ISO/TS 8611 (26 9118) Palety pro manipulaci s materiálem. Prosté palety. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Metody zkoušení, Část 2: Požadavky na 
provedení a volba zkoušek (technická specifikace) (tato norma) a Část 3: Maximální pracovní 
nosnost (technická specifikace). V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN P ISO/TS 8611-2 (26 9118) Palety pro manipulaci s materiálem. Prosté 
palety. Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek. Specifikuje požadavky na 
provedení a volbu zkoušek pro prosté palety ze všech materiálů, které se mají podrobit 
zkouškám podle (ČSN EN) ISO 8611-1. Poznámka recenzenta: V ČR byla první část normy 
vydána jako ČSN EN ISO, zatímco tato druhá část je ČSN ISO. Není záměrem tuto část 
používat pro palety s připevněnými horními konstrukcemi, nebo tuhými samonosnými 
nádobami, které mohou být mechanicky připojeny k paletě a které přispívají k pevnosti 
palety. ČSN P ISO/TS 8611-2 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN P CEN/TS 14993 (26 9392) Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu. 
Stohované výměnné nástavby typu A 1371. Rozměry, konstrukční požadavky 
a zkoušení. Stanovuje rozměry, konstrukční zkušební požadavky stohovatelných výměnných 
nástaveb typu A 1371, které jsou vhodné pro vnitrostátní a evropskou multimodální přepravu 
po silnici, železnici, krátkých námořních trasách a podél mořského pobřeží a ve vnitrostátních 
vodních cestách. ČSN P CEN/TS 14993 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 1929 (26 9800) Nákupní vozíky. Skládá se z následujících částí: Část 1: 
Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušení, 
Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených 
pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola, Část 3: Požadavky na 
nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí 
nebo bez něho a jejich zkoušky, Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro 
přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití 
na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky, Část 5: Požadavky na nákupní vozíky se 
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spodními plošinami pro samoobsluhy a jejich zkoušky, Část 6: Požadavky na nákupní vozíky 
se spodními plošinami pro samoobsluhy, určených pro použití na pohyblivých chodnících, 
jejich zkoušky a kontrola a Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu 
kojenců a dětí a jejich zkoušky. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 1929-2 (26 9800) Nákupní vozíky. Část 2: Požadavky na nákupní vozíky 
se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých 
chodnících, jejich zkoušky a kontrola. Specifikuje požadavky na konstrukci, provedení, 
zkoušení a bezpečnostní specifikace pro samoobslužní nákupní vozíky pro všeobecné použití, 
určených pro použití na pohyblivých chodnících, doprovázených uživatelem. ČSN EN 1929-2 
byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 1929-3 (26 9800) Nákupní vozíky. Část 3: Požadavky na nákupní vozíky 
se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez 
něho a jejich zkoušky. Specifikuje požadavky na konstrukci, provedení, zkoušení 
a bezpečnostní specifikace pro samoobslužní nákupní vozíky pro všeobecné použití se 
zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, které jsou rovněž vybaveny minimálně jedním 
zařízením pro přepravu nákladu. Tato část dokumentu se použije pro ruční vozíky, které 
nejsou určené pro použití na pohyblivých chodnících. Za pozornost stojí údaje v kapitole 4 – 
Bezpečnost, zvláště čl. 4.2. Zvláštní požadavky: 4.2.1 Volný prostor mezi podlahou a dolní 
částí zařízení pro přepravu nákladů; 4.2.2  Prostor pro nohy uživatele; 4.2.3 Prostor pro nohy 
dětí u vozíku typu D; 4.2.4 Nosnost vozíku; 4.2.5 Pevnost vozíku při zatížení; 4.2.6 Pevnost 
zařízení pro přepravu nákladů při zatížení. ČSN EN 1929-3 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 1929-4 (26 9800) Nákupní vozíky. Část 4: Požadavky na nákupní vozíky 
se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez 
něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky. Stanovuje 
požadavky na konstrukci, provedení, zkoušení a bezpečnostní specifikace pro samoobslužní 
nákupní vozíky pro všeobecné použití se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se 
zařízením na přepravu dětí nebo bez něho určených pro použití na pohyblivých chodnících, 
doprovázených uživatelem. Za pozornost stojí údaje v kapitole 4 – Bezpečnost, které obsahují 
tyto čl.: 4.1 Všeobecně; 4.2 Celková hmotnost; 4.3 Prostor mezi vozíkem a pohyblivým 
chodníkem; 4.4 Zadržování vozíku na pohyblivém chodníku; 4.5 Stabilita; 4.6 Stabilita při 
opouštění pohyblivého chodníku. ČSN EN 1929-4 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 1929-7 (26 9800) Nákupní vozíky. Část 7: Požadavky na nákupní vozíky 
se zařízením na přepravu kojenců a dětí a jejich zkoušky. Stanovuje požadavky na 
konstrukci, provedení, zkoušení a bezpečnostní specifikace pro všeobecné použití, se 
zařízením(i) na přepravu kojenců a/nebo dětí, pro používání zákazníky samoobslužných 
obchodů, pro přepravu nákladů. Tento dokument se vztahuje na ruční vozíky, které nejsou 
určené pro použití na pohyblivých chodnících. ČSN EN 1929-7 byla vydána v listopadu 2005.  

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 
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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 2005 celkem 305 norem (k témuž datu v r. 2004 - 302, 
v r. 2003 - 305, v r. 2002 - 296, v r. 2001 - 280 a v r. 2000 - 312 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
10 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 48 norem. 

ČSN EN 13001 (27 0105) Jeřáby. Návrh všeobecně. Norma má tyto části: 
Část 1: Základní principy a požadavky; Část 2: Účinky zatížení; Část 3-1: Mezní stavy 
a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí; Část 3-2: Mezní stavy a prokázání 
způsobilosti částí lanových systémů; Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktu 
kolo/kolejnice; Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení. (Tato 
poslední část se podle rozhodnutí CEN z června 2004 nepřipravuje.) V druhém pololetí 2005 
byly k dispozici tyto části: 

ČSN P CEN/TS 13001-3-1 (27 0105) Jeřáby. Návrh všeobecně. Část 3-1: Mezní 
stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí. Používá se spolu s částí 1 a 2, které 
uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody navrhování a teoretického ověřování, aby 
se u jeřábů zabránilo mechanickým nebezpečím. Následuje výčet významných nebezpečných 
situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního 
používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 4 až 8 této normy jsou nezbytné 
pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími: a) překročení 
mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava), b) překročení mezních teplot materiálu 
nebo komponentů, c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho části (vzpěr, boulení). Tato 
norma se používá pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této normy v CEN 
a slouží jako základ odkazů na evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů. Rozsáhlá norma, 
cca 70 stran. ČSN P CEN/TS 13001-3-1 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (27 0105) Jeřáby. Návrh všeobecně. Část 3-2: Mezní 
stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech. Používá se spolu 
s částí 1 a 2, které uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody navrhování 
a teoretického ověřování, aby se u ocelových lan v lanových systémech jeřábů zabránilo 
mechanickým nebezpečím. Následuje výčet významných nebezpečných situací 
a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání 
a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 5 až 6 této normy jsou nezbytné pro omezení 
nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícím nebezpečím: Překročení únosností. Tato 
technická specifikace se používá pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této 
normy v CEN a slouží jako základ odkazů na evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů. 
ČSN P CEN/TS 13001-3-2 byla vydána v říjnu 2005. 

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Jde o soubor norem od třídicího 
znaku 27 3002 až po 27 3020. Tento soubor pod společným názvem „Bezpečnostní požadavky 
na osobní lanové dráhy“, zahrnuje (resp. bude zahrnovat) následující normy, seřazené podle 
jejich třídicích znaků: 1. Terminologie; 2. Inspekce před uvedením do provozu; 3. Napínací 
zařízení; 4. Obnovení provozu a evakuace; 5. Provoz; 6. Zabezpečování kvality; 7. Lana; 
8. Všeobecné požadavky; 9. Výpočty; 10. Stavební objekty; 11. Poháněcí a další mechanická 
zařízení, 12. Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení; 13. Vozy. Prakticky ve všech 
normách stojí za pozornost Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to ke směrnici 2000/9/ES vztahující se na osobní lanovou dopravu. Poznámka recenzenta: 
Do českého právního řádu byla zavedena nařízením vlády č. 70/2002 Sb., o technických 
požadavcích na ochranu osob. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato norma: 
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ČSN EN 1907 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. 
Terminologie. Specifikuje všeobecné termíny používané v bezpečnostních požadavcích na 
osobní lanovou dopravu. Tento dokument se zabývá termíny používanými při navrhování, 
výrobě montáži, údržbě a provozu zařízení. Česky, anglicky, francouzsky a německy je 
uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 155 hesel. ČSN EN 1907 byla 
vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN P ENV 1907 z listopadu 1999. 

ČSN P CEN/TS 81-29 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 
výtahů. Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 29: Interpretace článků norem 
EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998). Tento technický dokument 
CEN je soubor interpretací týkajících se EN 81-20 až EN 81-28. Protože normy EN 81-
1:1998 a EN 81-2:1998 ještě nebyly začleněny do skupiny EN 81-20 až EN 81-28 a 
interpretace k dalším normám této skupiny nejsou ještě k dispozici; toto vydání obsahuje 
informaci o interpretacích k (ČSN) EN 81-1:1998 a (ČSN) EN 81-2:1998. Cílem interpretací 
je zlepšit porozumění článkům, na které se vztahují a usnadnit jednotné porozumění 
výrobcům, montážním firmám, notifikovaným orgánům a národním úřadům. Interpretace 
nemají stejný status jako normy, ke kterým se vztahují. Avšak aplikace interpretací by měly 
poskytovat zainteresovaným stranám důkaz o tom, zda jsou příslušné normy správně nebo 
špatně aplikovány. Tato technická specifikace je v podstatě sestavena z cca 70 listů, které 
obsahují interpretace konkrétních „dotazů“ k jednotlivým článkům (ČSN) EN 81-1 a (ČSN) 
EN 81-2. Rozsáhlá norma, cca 91 stran. ČSN P CEN/TS 81-29 byla vydána v srpnu 2005. 
Poznámka recenzenta: Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci 
(TS) CEN/TS 81-29:2004 vydanou v souladu s předpisy CEN/CENELEC, část 2, a je určena 
k ověření. Případné připomínky přijímá Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 
Praha 1. UPOZORNĚNÍ: Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není 
povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument. 

ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu. Část 71: Výtahy odolné 
vandalům. Tento dokument stanoví dodatečné a odchylné požadavky k (ČSN) EN 81-1 
a (ČSN) EN 81-2, které je třeba použít, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů výtahů 
a použitelnost výtahů, které by měly odolávat vandalizmu. Takové výtahy musí být ve všech 
ostatních ohledech provedeny podle (ČSN) EN 81-1 a (ČSN) EN 81-2, včetně změn A2. Tato 
norma uvádí závažná nebezpečí, nebezpečné situace a případy mající vztah k výtahům 
odolávajících vandalizmu (jak je uvedeno v kapitole 4), pokud jsou používány za podmínek 
předpokládaných dodavatelem. (V kapitole 4 jsou shrnuta prakticky jen nebezpečí úrazová, 
včetně úrazu elektrickým proudem.) Dokument se nezabývá bezpečností budovy nebo výtahy 
kategorie 0 (viz definici 3.2, tj. výtahy provedenými tak, aby splňovaly základní požadavky 
pro výtahy kategorie 0 podle /ČSN/ EN 81-1 nebo /ČSN/ EN 81-2). Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 95/16/ES, která se 
týká výtahů. Poznámka recenzenta: I když to v normě není nikde uvedeno, byla Směrnice EU 
95/16/ES v ČR zavedena nařízením vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na výtahy. ČSN EN 81-71 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při 
požáru. Stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla, aby byl zajištěn provoz výtahu při 
požáru v budově na základě signálu/signálů vyslaných systému řízení výtahu/výtahů. Platí pro 
nové osobní výtahy a nákladní výtahy s možností dopravy osob. Avšak může se použít jako 
podklad pro zvýšení bezpečnosti existujících osobních výtahů a nákladních výtahů s možností 
dopravy osob. Norma tedy poskytuje různé možnosti pro řízení výtahu při požáru v budově. 
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Tato norma neplatí pro: - výtahy, které zůstávají v provozu při požáru, popř. požární výtahy 
uvedené v (ČSN) EN 81-72, – používání výtahů pro evakuaci budovy, - případ požáru 
v šachtě. Tato norma uvádí závažná nebezpečí a nebezpečné situace v kapitole 4. (Jsou 
shrnuta především nebezpečí úrazová a tepelná tj. ohrožení teplem nebo kouřem.) 
Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření jsou uvedena v kapitole 5. ČSN EN 81-73 byla 
vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 13814 (27 6001) Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky. 
Bezpečnost. Stanovuje požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného návrhu, výpočtu, 
výroby, instalace, údržby, provozu, prohlídek a zkoušek mobilních, přechodně nebo trvale 
instalovaných prostředků lidové zábavy a staveb, např. kolotočů, houpaček, gondol, ruských 
kol, horských drah, skluzavek, tribun, membránových nebo textilních konstrukcí, stánků, 
podií staveb pro předvádění produkcí a artistických vystoupení. Všechna uvedená zařízení 
jsou určena pro opakovanou instalaci bez poškození nebo ztráty integrity i jako přechodná či 
trvalá zařízení pro slavnosti, lunaparky či jiné příležitosti. Pevné tribuny, nosné konstrukce, 
lešení, odnímatelné zemědělské a jednoduché prostředky lidové zábavy určené maximálně 
pro dvě děti a fungující po vhození mince nejsou předmětem tohoto dokumentu. Tento 
dokument může být použit i při navrhování podobných konstrukcí či zařízení pro dopravu 
pasažérů, které zde nejsou výslovně uvedeny. Tato norma neovlivňuje platnost stávajících 
národních předpisů týkajících se bezpečnosti při práci. Tento dokument neplatí pro prostředky 
lidové zábavy, které byly vyrobeny před datem zveřejnění tohoto dokumentu CEN. Nesmírně 
rozsáhlá norma, cca 180 stran. ČSN EN 13814 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 6683 (27 7539) Stroje pro zemní práce. Sedadlové bezpečnostní 
pásy a jejich kotevní úchyty. Požadavky na provedení a zkoušky. Stanovuje minimum 
požadavků na provedení a zkoušky pro zádržnou soustavu – sedadlové bezpečnostní pásy 
a jejich upevňovací díly (kotevní úchyty) – u strojů pro zemní práce, nutných pro zadržení 
obsluhy nebo řidiče v bezpečnostní konstrukci (ROPS) v případě převrácení stroje – viz 
(ČSN) EN13510:2000 (27 7535) – nebo v bezpečnostní konstrukci (TOPS) v případě 
překlopení stroje – viz (ČSN) EN 13531:2002 (27 7553). Poznámka recenzenta: Zkraty ROPS 
a TOPS jsou vysvětleny v obou citovaných normách. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské 
směrnice nově zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN ISO 6683 byla vydána v červenci 
2005. Nahradila ČSN ISO 6683 z března 1994. 

ČSN EN 12336 (27 7992) Stroje pro stavbu tunelů. Štítové stroje, razicí vrtací 
stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování. Bezpečnostní 
požadavky. Norma se používá pro všechny typy štítových strojů a pomocná přídavná 
zařízení, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje a montážní zařízení pro vyztužování. Určuje 
nezbytné bezpečnostní požadavky na konstrukci, uvedení do provozu, údržbu a informace 
o používání těchto strojů. Řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, týkající se 
štítových strojů a pomocného přídavného zařízení, razicích vrtacích strojů, šnekových 
razicích strojů, když jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných 
výrobcem. Neplatí pro stroje, které jsou vyrobeny před datem vydání této evropské normy 
CEN. Jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, je soupis významných nebezpečí 
soustředěn v kapitole 4 a na to navazující bezpečnostní opatření v kapitole 5. Jsou pojednána 
mechanická a elektrická nebezpečí, nebezpečí vyvolaná hlukem a materiály i látkami a 
nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
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změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou evropské strojírenské 
směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení v platném znění. ČSN EN 12336 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13367 (27 8907) Stroje pro výrobu keramiky. Bezpečnost. Překládací 
rampy a vozy. Platí pro konstrukci, instalaci a pro uvádění do provozu překládacích ramp 
a vozů a doplňkových zařízení pro transport keramického materiálu po kolejích související 
s procesem. Koleje jsou pro pohyb vozů ve vybavení a strojním zařízení jako jsou pece, 
sušičky, sběrná stanoviště pro transport související s procesem uvažovány horizontální. 
Strojní zařízení pro nakládání a vykládání je také zahrnuto. Tato evropská norma řeší veškerá 
významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se překládacích ramp a vozů, 
když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz 
kapitola 4). Hluk není významné nebezpečí. Tento dokument předepisuje ochranná opatření 
pro snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo 
údržby. Jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, obsahuje kapitola 4 tabelární seznam 
všech nebezpečí, která se vztahují na předmět normy. Jsou to především nejrůznější úrazová 
nebezpečí, včetně úrazu elektrickým proudem, dále nebezpečí způsobená zanedbáním 
ergonomických zásad, nevhodným osvětlením, apod. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské 
směrnice nově zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13367 byla vydána v říjnu 2005.  

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 2005 celkem 45 norem (k témuž datu v r. 2004 - 37, 
v r. 2003 - 24, v r. 2002 - 35, v r. 2001 - 23, ale v r. 2000 - 37 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
5 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 10 norem. 

ČSN EN 15016 (28 0305) Technické výkresy. Železniční aplikace. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Všeobecné zásady, Část 2: Seznamy částí, Část 3: Změny 
technických dokumentů a Část 4: Výměna dat. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto 
části:  

ČSN EN 15016-1 (28 0305) Technické výkresy. Železniční aplikace. Část 1: 
Všeobecné zásady. Stanovuje požadavky na vypracování, správu a reprodukování 
technických výkresů pro železniční aplikace. Splňuje požadavky norem EN, ISO nebo IEC na 
technické výkresy. Platí pro technické výkresy pro železnice, popřípadě pro techniku, tj. 
mechanickou, pneumatickou, hydraulickou, elektronickou atd. Norma platí pro celou dobu 
života výkresů. Platí pro všechny železniční organizace a partnery, zabývající se technickými 
výkresy, a dodavatele výkresů pro železniční aplikace. Tato norma se netýká technického 
obsahu dokumentu. Také se netýká stavební dokumentace budov. ČSN EN 15016-1 byla 
vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 15016-1 z března 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 15016-1 z března 2005 převzala normu EN 15016-1:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  
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ČSN EN 15016-2 (28 0305) Technické výkresy. Železniční aplikace. Část 2: 
Seznamy částí. Stanovuje požadavky na vypracování a reprodukování seznamů 
konstrukčních částí pro železniční aplikace. Norma specifikuje seznam konstrukčních částí 
a popisuje základní principy, jejich strukturu a minimální požadavky na seznamy 
konstrukčních částí. Norma platí pro celou dobu života seznamu částí. Platí pro všechny 
železniční organizace a partnery, zabývající se seznamy konstrukčních částí a dodavatele 
seznamů částí pro uživatele sítí. ČSN EN 15016-2 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 15016-2 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 15016-2 z března 
2005 převzala normu EN 15016-2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 15016-3 (28 0305) Technické výkresy. Železniční aplikace. Část 3: 
Změny technických dokumentů. Platí pro celou dobu života dokumentů. Platí pro všechny 
železniční organizace a partnery, zabývající se technickými dokumenty, a dodavatele, kteří 
vypracovávají technické dokumenty na objednávku železničních společností nebo uživatelů 
železničních sítí. Tato norma specifikuje základy pro upravování technických konstrukčních 
dokumentů pro železniční aplikace, bez ohledu na dodatečné požadavky společností. Tyto 
základní požadavky platí pro všechny technické konstrukční dokumenty bez ohledu na jejich 
materiální formu: např. průsvitné originály, tištěné výkresy, mikroštítky, počítačové nosiče 
dat, fotokopie, počítačové mikrofilmy atd., a také pro počítačem zpracované informační 
soubory. ČSN EN 15016-3 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 15016-3 
z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 15016-3 z března 2005 převzala 
normu EN 15016-3:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

ČSN EN 13977 (28 1002) Železniční aplikace. Kolej. Bezpečnostní požadavky na 
přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu. Pojednává o technických požadavcích na 
omezení specifických významných nebezpečí souvisejících s používáním přenosných strojů 
a vozíků pro stavbu a údržbu tratí, uvedených v kapitole 4 a Příloze A, která se mohou 
vyskytovat při zavádění do provozu, používání a údržbě i tehdy, jsou-li používány výhradně 
k určeným činnostem a provozovány ve smyslu zásad stanovených výrobcem. Tento 
dokument se nevztahuje na hlavní funkce strojů (např. řezání, vrtání, broušení). Platí pro 
přenosné stroje a vozíky konstruované pro práci na železničních tratích s jmenovitým 
rozchodem 1 435 mm a 1 668 mm a vztažným obrysem definovaným v Příloze B, včetně 
strojů na dělení kolejnic a strojů konstruovaných pro opracování dřevěných pražců. Tento 
dokument nestanovuje doplňkové požadavky např. na elektromagnetickou kompatibilitu, 
nebezpečí vytvářená větrem a přírodními událostmi a nebezpečí vibrací a hluku. Poznámka: 
Pokud jde o hluk bude předmětem změny prvního vydání této normy. Norma platí pro všechny 
přenosné stroje a vozíky, které byly objednány po datu vydání této normy. Jak je to 
v normách tohoto charakteru obvyklé, je soupis významných nebezpečí soustředěn v Příloze 
A, na níž odkazuje kapitola 4 a na to navazující bezpečnostní opatření v kapitole 5. Jsou 
pojednána mechanická a elektrická nebezpečí, nebezpečí vyvolaná materiály i látkami včetně 
jejich emisí a nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou evropské 
strojírenské směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení v platném znění. ČSN EN 13977 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 14478 (28 4001) Železniční aplikace. Brzdění. Všeobecný slovník. 
Definuje význam obecných termínů používaných v oblasti brzd a brzdění kolejových vozidel. 
Zahrnuje některé termíny pro systémy nebo součásti, jejichž základní funkce je jiná než 
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brzdění. Systémy, podsystémy a součásti, které nejsou ve vlaku, nejsou zahrnuty. Česky, 
anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví; česky a anglicky je definováno 
cca 182 hesel. Rozsáhlá norma, cca 55 stran. ČSN EN 14478 byla vydána v prosinci 2005. 

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 2005 celkem 11 norem (k témuž datu v r. 2004 - 11, 
v r. 2003 - 11, 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 2005 celkem 180 norem (k témuž datu v r. 2004 - 209, 
v r. 2003 - 218, v r. 2002 - 303, v r. 2001 - 302 a v r. 2000 - 309 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 6 norem, protože v prvním pololetí 2005 nebyla v této 
třídě zachycena žádná norma. 

ČSN EN 722-1 (30 0043) Obytná vozidla pro volný čas. Požadavky na 
bezpečnostní větrání. Stanovuje bezpečnostní požadavky na instalování vytápěcích systémů 
na kapalná paliva (topný olej) v karavanech a mobilních domovech. Platí pro vytápěcí 
systémy na kapalná paliva (topné oleje) definované v (ČSN) EN 13078. Norma řeší jak 
bezpečnostní požadavky, tak i hygienické, zejména týkající se možného nepříznivého účinku 
spalin. ČSN EN 722-1 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 722-1 ze srpna 1997. 

ČSN EN 721 (30 0044) Obytná vozidla pro volný čas. Požadavky na bezpečnostní 
větrání. Stanovuje minimální požadavky na bezpečnostní větrání obytných vozidel pro volný 
čas. Rovněž stanovuje alternativní metody výpočtu nebo zkoušení bezpečnostního větrání. Za 
pozornost stojí (krátká) normativní Příloha A, která zní: Výstražné upozornění – Jestliže je 
obytné vozidlo zkoušeno podle kapitoly 6, musí být na snadno viditelném místě v blízkosti 
rožně, vařiče a pečicí trouby umístěno trvanlivé varovné upozornění v jazyce země, ve které 
je vozidlo poprvé prodáno (odpovídající obrázku A.1, které zní) „VÝSTRAHA – Při vaření 
je nutné zajistit přídavné větrání otevřením oken v blízkosti rožně, vařiče nebo pečicí trouby.“ 
Konečně je uvedeno: Nadpis musí být proveden velkými písmeny, o výšce nejméně 6 mm 
a v červené barvě. Ostatní text musí být vytištěn černě a písmena musí být vysoká nejméně 
3 mm.“ ČSN EN 721 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 721 z července 2002. 

ČSN EN 1645-1 (30 0046) Obytná vozidla pro volný čas. Karavany. Část 1: 
Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti. Stanovuje požadavky týkající 
se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají karavany pro dočasné nebo sezónní 
ubytování. Také uvádí odpovídající zkušební metody. (ČSN) EN 1645-2 uvádí požadavky na 
užitečná zatížení karavanů. V tomto dokumentu nejsou uvedeny požadavky vztahující se na 
bezpečnost silničního provozu. Tento dokument platí výhradně pro pevné a sklápěcí karavany 
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podle definice v (ČSN) EN 13878. Za pozornost stojí v kapitole 13 čl. 13.2 Obsah varovného 
upozornění, který musí být následující: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE. 
Větrání Nezakrývejte otvory stálého větrání, závisí na nich Vaše bezpečnost. V případě 
požáru 1 – Všichni opusťte vnitřní prostor; 2 – Uzavřete vnější ventil přívodu plynu a/nebo 
přívodu kapalného paliva (jsou-li namontovány); 3 – Odpojte elektrickou sít; 4 – Vyvolejte 
poplach a přivolejte hasiče; 5 - Likvidujte bezpečným způsobem požár. Protipožární 
opatření. Děti: NEPONECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ. Únikové prostředky: 
Přesvědčete se, zda znáte umístění a ovládání nouzových východů. Udržujte všechny únikové 
cesty volné. Hořlavé materiály: Ukládejte je daleko od vytápěcích a varných spotřebičů. 
Likvidace požáru: Umístěte jeden práškový hasicí přístroj schváleného typu nebo 
odpovídajícího normě (ČSN) EN 3–7 s množstvím náplně nejméně 1 kg, u hlavního 
nouzového východu a hasicí roušku poblíž vařiče. Seznamte se s pokyny uvedenými na 
hasicím přístroji a s místními protipožárními směrnicemi. Všechna tato opatření dále rozvíjí 
kapitola 14 – Příručka uživatele, kde je uveden soubor minimálních informací, které musí 
příručka obsahovat, a to v jazyku země, ve které je karavan poprvé prodán. ČSN EN 1645-1 
byla vydána v srpnu 2005 a nahradila ČSN EN 1645-1 ze srpna 2002. 

ČSN EN 1646-1 (30 0047) Obytná vozidla pro volný čas. Motorové karavany. 
Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti. Stanovuje požadavky 
týkající se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají motorové karavany pro 
dočasné nebo sezónní ubytování. Také stanovuje odpovídající zkušební metody. Určité 
požadavky této normy však neplatí pro motorové karavany, u kterých součin jejich celkové 
délky a celkové šířky nepřesahuje půdorysnou plochu 12 m2. (ČSN) EN 1646-2 uvádí 
požadavky na užitečná zatížení motorových karavanů. V tomto dokumentu nejsou uvedeny 
požadavky vztahující se na bezpečnost silničního provozu. Tento dokument platí výhradně 
pro pevné a sklápěcí karavany podle definice v (ČSN) EN 13878. Za pozornost stojí 
v kapitole 13 čl. 13.2 Obsah varovného upozornění, který musí být následující: 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE. Větrání Nezakrývejte otvory stálého 
větrání, závisí na nich Vaše bezpečnost. V případě požáru 1 – Všichni opusťte vnitřní 
prostor; 2 – Uzavřete vnější ventil přívodu plynu a/nebo přívodu kapalného paliva (jsou-li 
namontovány); 3 – Odpojte elektrickou sít; 4 - Vyvolejte poplach a přivolejte hasiče; 
5 - Likvidujte bezpečným způsobem požár. Protipožární opatření. Děti: 
NEPONECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ. Únikové prostředky: Přesvědčte se, zda znáte 
umístění a ovládání nouzových východů. Udržujte všechny únikové cesty volné. Hořlavé 
materiály: Ukládejte je daleko od vytápěcích a varných spotřebičů. Likvidace požáru: 
Umístěte jeden práškový hasicí přístroj schváleného typu nebo odpovídajícího normě 
(ČSN) EN 3-7 s množstvím náplně nejméně 1 kg, u hlavního nouzového východu a hasicí 
roušku poblíž vařiče. Seznamte se s pokyny uvedenými na hasicím přístroji a s místními 
protipožárními směrnicemi. Všechna tato opatření dále rozvíjí kapitola 14 - Příručka 
uživatele, kde je uveden soubor minimálních informací, které musí příručka obsahovat, a to 
v jazyku země, ve které je motorový karavan poprvé prodán. ČSN EN 1646-1 byla vydána 
v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 1646-1 ze srpna 2002. 

ČSN EN 1647 (30 0048) Obytná vozidla pro volný čas. Mobilní domovy. 
Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti. Stanovuje požadavky týkající 
se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají mobilní domovy definované v kapitole 
3 pro dočasné nebo sezónní ubytování. Stanovuje třídy odolnosti zatížení sněhem a stability 
konstrukce mobilních domovů, včetně minimálních informací, které mají být uvedeny 
v příručce uživatele.Také stanovuje odpovídající zkušební metody. Za pozornost stojí 
v kapitole 11 čl. 11.2 Obsah varovného upozornění, který musí být následující: 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE. Větrání Nezakrývejte otvory stálého 
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větrání, závisí na nich Vaše bezpečnost. V případě požáru 1 – Všichni opusťte vnitřní 
prostor; 2 – Uzavřete vnější ventil přívodu plynu a/nebo přívodu kapalného paliva (jsou-li 
namontovány); 3 – Odpojte přípojku elektrické sítě; 4 - Vyvolejte poplach a přivolejte hasiče; 
5 - Likvidujte bezpečným způsobem požár. Protipožární opatření. Děti: 
NEPONECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ. Únikové prostředky: Přesvědčete se, zda znáte 
umístění a ovládání nouzových východů. Udržujte všechny únikové cesty volné. Hořlavé 
materiály: Ukládejte je daleko od vytápěcích a varných spotřebičů. Likvidace požáru: 
Umístěte jeden práškový hasicí přístroj schváleného typu nebo odpovídajícího normě 
(ČSN) EN 3-7 s množstvím náplně nejméně 1 kg, u hlavního nouzového východu a hasicí 
roušku poblíž vařiče. Seznamte se s pokyny uvedenými na hasicím přístroji a s místními 
protipožárními směrnicemi. Všechna tato opatření dále rozvíjí kapitola 14 – Příručka 
uživatele, kde je uveden soubor minimálních informací, které musí příručka obsahovat, a to 
v jazyku země, ve které je mobilní domov poprvé prodán. ČSN EN 1647 byla vydána v září 
2005. Nahradila ČSN EN 1647+A1 z července 2002. 

ČSN EN 1501 (30 0350) Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí 
zařízení. Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky. Norma se skládá z těchto částí: 
Část 1: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu; Část 2: Vozidla pro svoz 
odpadu s vyklápěcím zařízením na boku; Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím 
zařízením vpředu; Část 4: Protokol o měření hluku vozidel na svoz odpadu; Část 5: Vyklápěcí 
zařízení pro vozidla na svoz odpadu; Část 6: Elektromagnetická kompatibilita (EMC); 
poslední dvě části se připravují. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 1501-2 (30 0350) Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí 
zařízení. Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky. Část 2: Vozidla pro svoz 
odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. Specifikuje technické požadavky pro 
minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 5, která mohou vzniknout při provozu a údržbě 
vozidel pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku (RCV [refuse collection vehicles] 
s vyklápěcím zařízením na boku), použitých pro svoz, dopravu a vykládku tuhých odpadů 
a podle určení výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce. (Rozsáhlý seznam nebezpečí 
v kapitole 5 se vztahuje prakticky jen na nebezpečí úrazová; pouze okrajově se zmiňuje 
o nebezpečích ergonomických a nedostatečného osvětlení.) Tato evropská norma nestanovuje 
další požadavky na mnohá další nebezpečí, z nichž vyjímáme: - nebezpečí nastávající při 
konstrukci, dopravě, uvádění do provozu, vyřazování z provozu; - nebezpečí vznikající ve 
vztahu k provozu na veřejných komunikacích; - nebezpečí vyplývající z rychlosti větru 
přesahující 75 km/h; - nebezpečí z přímého kontaktu s potravinami; - nebezpečí způsobená 
hlukem RCV s vyklápěcím zařízením na boku. Poměrně rozsáhlá norma, cca 48 stran. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové 
strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR 
jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1501-2 
byla vydána v listopadu 2005. 

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 
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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 2005 celkem 1054 norem (k témuž datu 
v r. 2004 - 1043, v r. 2003 - 896, v r. 2002 - 643, v r. 2001 - 615 a v r. 2000 - 550 norem). 
Tato třída, jak patrno, prožívá bouřlivý rozvoj (za čtyři roky se počet norem této třídy téměř 
zdvojnásobil), většinou ovšem normami, vyhlášenými k přímému používání jejich anglického 
textu. 

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 tato třída českých technických norem 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 133 norem (k témuž datu v r. 2004 - 121, 
v r. 2003 - 96, 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. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 504 norem (k témuž datu v r. 2004 - 489, 
v r. 2003 - 467, v r. 2002 - 435, v r. 2001 - 388 a v r. 2000 jen - 359 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
zachytili 33 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 62 norem. 

ČSN IEC 60050-393 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Část 393: 
Přístroje jaderné techniky. Fyzikální jevy a základní pojmy. Uvádí všeobecnou 
terminologii používanou ve fyzikálních jevech a základních pojmech přístrojů jaderné 
techniky. Terminologie týkající se přístrojů (jaderné techniky) je zavedena v jiné části IEV. 
Tato terminologie je ve shodě s terminologií zavedenou v jiných specializovaných částech 
IEV. Česky, arabsky, čínsky, německy, španělsky, japonsky, polsky, portugalsky a švédsky je 
uvedeno názvosloví. Definice jsou česky a anglicky. Nesmírně rozsáhlá norma, cca 446 stran. 
ČSN IEC 60050-393 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN IEC 50(393) z března 
2000. 

ČSN IEC 60050-482 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Část 482: 
Primární a akumulátorové články a baterie. Poskytuje všeobecnou terminologii 
používanou v oblasti primárních a akumulátorových článků a baterií a odráží využívanou 
technologii, vývoj, konstrukci, provedení a aplikaci. Tato terminologie je ve shodě 
s terminologií připravenou v jiných specializovaných částech IEV. Česky, anglicky, 
francouzsky, německy, arabsky, čínsky, španělsky, japonsky, polsky, portugalsky a švédsky 
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je uvedeno názvosloví, česky, anglicky a francouzsky je definováno cca 190 hesel. Rozsáhlá 
norma, cca 149 stran. ČSN IEC 60050-482 byla vydána v září 2005. Nahradila 
ČSN IEC 50(481) z března 1998 a ČSN IEC 50(486) ze srpna 1997. 

ČSN CLC/TS 50349 (33 0501) Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace. Určuje 
definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se 
k systému kvalifikace podniků dodávajících elektroinstalace. Tento kvalifikační systém 
zahrnuje elektroinstalační práce včetně dodávky zařízení. Výrobní proces takového zařízení je 
z tohoto systému vyloučen. Poměrně rozsáhlá norma, cca 66 stran. ČSN CLC/TS 50349 byla 
vydána v říjnu 2005. 

ČSN 33 2000 Elektrická instalace budov. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska, Část 2: Prázdná, Část 3: Prázdná, Část 4: 
Bezpečnost, Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Část 6: Revize a tato Část 7: 
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto 
části: 

ČSN 33 2000-7-703 ed.2 Elektrická instalace budov. Část 7-703: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Místnosti a kabiny se saunovými kamny. 
Vztahuje se na: - saunové kabiny zhotovené na místě, např. venku či v místnosti, - místnosti 
v nichž jsou instalována saunová kamna, nebo kde bylo instalováno saunové topidlo. V tomto 
případě se celá takto vybavená místnost považuje za saunu. Ustanovení této normy se 
nevztahují na prefabrikované saunové kabiny vybavené odpovídajícím zařízením. Pokud je 
příslušenstvím bazén či sprcha se studenou vodou, atd., je třeba postupovat podle části 7-701. 
ČSN 33 2000-7-703 ed.2 byla vydána v prosinci 2005. S účinností od 1. 3. 2008 se ruší 
ČSN 33 2000-7-703 z března 1997, která do uvedeného data platí společně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov. Část 7: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech. Oddíl 713: Nábytek. Požadavky této části 7-713 platí pro 
elektrické zařízení nábytku (včetně vestavěného nábytku), která jsou připojena k elektrické 
instalaci budovy. Příkladem jsou postele, policové skříně, vitríny, výkladní skříně, propagační 
skříně, psací stoly, katedry, přednáškové pulty, ve kterých jsou instalována elektrická 
zařízení, jako jsou např. svítidla, zásuvky, spínače, a kde jsou provedeny elektrické rozvody. 
Požadavky této části normy platí pro nábytek pevně připojený k elektrickým rozvodům 
budovy i pro stavebnicový nábytek a nábytek připojovaný vidlicí ze zásuvky, pokud pro tyto 
předměty neplatí jiné publikace IEC. Elektrické zařízení nábytku může být připojeno 
k jednofázovému napájení ≤240 V, a celkový proud nesmí být vyšší než 16 A. ČSN 33 2000-
7-713 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení. Funkční bezpečnost 
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 
souvisejících s bezpečností. Stanovuje požadavky a uvádí doporučení na návrh, začlenění a 
potvrzení platnosti (validace) elektrických, elektronických a programovatelných 
elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (SRECS = Safety-Related 
Electrical Kontrol System) určených pro stroje. Platí pro řídicí systémy použité buďto 
jednotlivě nebo v kombinaci pro zajištění bezpečnostních řídicích funkcí strojů, které nejsou 
při své činnosti přenosné, včetně skupin strojů koordinovaně společně pracujících. Tato 
norma: - se týká pouze požadavků na funkční bezpečnost týkající se snížení rizika poranění 
nebo poškození zdraví osob v bezprostřední blízkosti stroje a požadavků přímo souvisejících 
s používáním stroje; - je omezena na rizika vznikající přímo z nebezpečí samotného stroje 
nebo ze skupiny strojů pracující koordinovaně společně; - nestanovuje požadavky na funkci 
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neelektrických (např. hydraulických, pneumatických) řídicích prvků strojů; - nezahrnuje 
elektrická nebezpečí vyvolaná samotným elektrickým řídicím zařízením (např. úraz 
elektrickým proudem – viz IEC 60204-1 – v ČR ČSN EN 60204-1). Poměrně rozsáhlá norma, 
cca 91 stran. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. 
Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN 62061 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 61241 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. 
Tato norma se skládá z těchto částí: Část 0: Všeobecné požadavky, Část 1: Ochrana závěrem 
„D“, Část 2: Ochrana závěrem s vnitřním přetlakem „pD“, Část 10: Zařazování prostorů 
kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy, Část 11: Jiskrově bezpečná zařízení „iD“, Část 14: 
Výběr a instalace, Část 17: Revize a údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech 
(jiných než důlních), Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou „mD“ Část 20: Zkušební 
metody, Část 20-1: Metoda pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu, Část 20-2: 
Metoda pro stanovení elektrické rezistivity prachu ve vrstvě, Část 20-3: Metoda pro stanovení 
minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN EN 61241-18 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým 
prachem. Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou „mD“. Tato osmnáctá část (společně 
s částí „0“) platí pro elektrická zařízení chráněná zalitím zalévací ochrannou hmotou typu 
„mD“ a omezením teploty použití v prostorech, kde může být přítomen hořlavý prach 
v množství, které může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu. Stanoví požadavky pro 
navrhování, konstrukci a zkoušení pro elektrická zařízení, části elektrického zařízení 
a Ex součásti, jejichž jmenovité napětí nepřekročí 10 kV. Tato norma neplatí pro prachy 
výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky. Dále neplatí 
pro elektrická zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a těch částech 
povrchových instalací v dolech, která jsou ohrožena důlním plynem a/nebo důlním prachem. 
Nezohledňuje žádná nebezpečí, vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů 
z prachu. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to ke směrnici 94/9/ES pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Poznámka recenzenta: 
Citovaná směrnice byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. ČSN EN 61241-18 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 50423-1 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV 
do AC 45 kV včetně. Část 1: Všeobecné požadavky. Společné specifikace. Platí pro 
elektrická venkovní vedení s holými izolovanými vodiči a pro venkovní izolované kabelové 
systémy se jmenovitými napětími přesahujícími AC 1 kV do 45 kV včetně a s jmenovitým 
kmitočtem pod 100 Hz. Obecně platí požadavky z (ČSN) EN 50341-1. Tato norma stanoví 
dodatečné požadavky a zjednodušení, které se uplatňují jen pro tento rozsah napětí. Ve 
spojení s (ČSN) EN 50341-1 tato norma stanoví obecné požadavky, které mají být splněny při 
navrhování a stavbě nových vedení tak, aby vyhovovaly svému účelu s ohledem na 
bezpečnost osob, údržbu, provoz a ochranu životního prostředí. ČSN EN 50423-1 byla 
vydána v září 2005. S účinností od 1. 10. 2007 se ruší ČSN 33 3301 ze srpna 1997, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem různých čísel, stejných třídicích znaků. 

ČSN EN 50423-2 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV 
do AC 45 kV včetně. Část 2: Seznam národních normativních aspektů. Obsahuje pouze 
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kapitolu 1 s názvem: Text EN 50423-2; tato kapitola obsahuje tabulku s kódy zemí, názvy 
národních komisí a odkazy na národní normativní aspekty členů CENELEC. (U ČR je 
uvedena „Česká národní komise“.) ČSN EN 50423-2 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 50423-3 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV 
do AC 45 kV včetně. Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. Norma obsahuje 
tuto Anotaci obsahu: Tato mezinárodní norma obsahuje souhrn národních normativních 
aspektů jednotlivých zemí zastoupených v CENELEC dle přehledu uvedeného v části 2, které 
se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení vn od 1 kV do 45 kV včetně. 
Norma doplňuje nebo pozměňuje požadavky uvedené v části 1, podle konkrétních národních 
podmínek. Obsahuje způsoby a určení klimatických zatížení prvků venkovních vedení 
a mezní stavy. Stanovuje minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti mezi vodiči, vedeními 
a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na mechanické, 
elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení. Do této normy 
byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje Národní normativní aspekty 
pro ČR. Tato národní příloha má 54 stran! V této příloze se v Rozsahu platnosti uvádí toto: 
„Rozsah použití této normy pro rekonstrukce, přeložky a rozšíření stávajících vedení musí být 
stanoven v projektové specifikaci. Projektová specifikace musí zároveň stanovit, která 
z předcházejících národních norem a v jakém rozsahu musí být v projektu použita. Tato 
norma se též vztahuje na vodiče a kabely, určené pro telekomunikace, které obsahují nebo 
neobsahují vodivé prvky. Ustanovení této normy platí i pro telekomunikační zařízení (antény, 
paraboly atd.), montované na podpěrné body vedení, zvláště pokud se týče zatížením větrem 
a námrazou na tato upevněná zařízení. Návrh a montáž musí respektovat požadavky majitele 
vedení.“ K normě je přiloženo instalační CD. ČSN EN 50423-3 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN 33 3431-2-8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2-8: Prostředí. 
Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky 
statického měření. Tato rozsáhlá norma, cca 89 stran, obsahuje v českém jazyce jen jeden 
list s Národní předmluvou a touto Anotací obsahu: Tato technická zpráva popisuje 
elektromagnetické rušivé jevy krátkodobých poklesů a krátkých přerušení napětí 
prostřednictvím popisu jejich zdrojů, účinků, ochranných opatření, metod měření a výsledků 
statického měření. Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí jsou diskutovány zejména 
jako jevy pozorované ve veřejných napájecích sítích, které mají účinek na elektrická zařízení 
odebírající energii z těchto napájecích sítí. Dále je celá norma uvedena v anglickém jazyce. 
ČSN 33 3431-2-8 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 61000 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). IEC 61000 se 
vydává v oddělených částech podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, Část 2: 
Prostředí, Část 3: Meze, Část 4: Zkušební a měřicí technika, Část 5: Směrnice o instalacích 
a zmírňování vlivů, Část 6: Kmenové normy a Část 9: Různé. V druhém pololetí 2005 byly 
k dispozici tato části: 

ČSN EN 61000-3-12 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-
12: Meze. Meze harmonických proudů způsobených zařízením se vstupním fázovým 
proudem >16 A a ≤75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí. Zabývá se 
omezením harmonických proudů injektovaných do veřejné rozvodné sítě. Meze uvedené 
v této normě platí pro elektrické a elektronické zařízení se jmenovitým vstupním fázovým 
proudem překračujícím 16 A až do 75 A včetně, určené k připojení do veřejných střídavých 
distribučních sítí nízkého napětí následujících typů: a) jednofázová, dvojvodičová nebo 
trojvodičová, jmenovitého napětí do 240 V, b) trojfázová, trojvodičová nebo čtyřvodičová, 
jmenovitého napětí do 690 V, c) jmenovitého kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Tato norma platí 
pro zařízení určené pro připojení do sítí nízkého napětí, které má styčný bod s veřejným 
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napájením na úrovni nízkého napětí. Tato norma neplatí pro zařízení určené pro připojení do 
soukromých sítí nízkého napětí, která mají styčný bod s veřejným napájením jen na úrovní 
vysokého nebo velmi vysokého napětí. Tato norma definuje: a) požadavky a meze emise pro 
zařízení, b) metody typových zkoušek a simulací. Zkoušky podle této normy jsou typové 
zkoušky úplných zařízení. Shoda s touto normou se může také určit validovanou simulací. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke 
směrnici 89/336/EHS, která se týká elektromagnetické kompatibility a ke směrnici 
1999/5/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 89/336/EHS zavedena nařízením vlády 
č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility. Směrnice 1999/5/ES byla v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační 
koncová zařízení, v platném znění. ČSN EN 61000-3-12 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 50370-1 (33 3450) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma 
skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje. Část 1: Emise. Platí pro 
elektromagnetickou emisi (ochrana před vysokofrekvenčním vyzařováním) obráběcích 
a tvářecích strojů, kromě elektrojiskrových strojů (EDM), konstruovaných výhradně pro 
průmyslové a podobné účely, které používají elektrickou energii, přičemž jmenovité napětí 
mezi vodiči přívodu obráběcího a tvářecího stroje nepřesahuje 1 000 V střídavých nebo 
1 500 V stejnosměrných. Obráběcí a tvářecí stroje mohou zahrnovat motory, topné články 
nebo jejich kombinaci, mohou obsahovat elektrické nebo elektronické obvody a mohou být 
napájeny ze sítě nebo z jakéhokoliv jiného elektrického napájecího zdroje. Tato norma 
nepokrývá pevné instalace definované v Návodu pro aplikaci Směrnice 89/336/EHS, 
publikovaném Evropskou komisí. Jsou pokryty požadavky na emisi v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 400 GHz. Na kmitočtech, na kterých nejsou specifikovány žádné požadavky, není 
třeba provádět žádná měření. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 89/336/EHS, která se týká 
elektromagnetické kompatibility. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena 
nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
jejich elektromagnetické kompatibility. ČSN EN 50370-1 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 50163 ed. 2 (33 3500) Drážní zařízení. Napájecí napětí trakčních 
soustav. Stanoví základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou 
pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení a dále 
základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel, tyto základní charakteristiky 
napájecích napětí platí pro následující použití: - pro dráhy; - pro systémy hromadné dopravy 
vedené po kolejích nebo trolejích jako jsou tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, horské 
dráhy a trolejbusové systémy. Za pozornost stojí Příloha ZZ, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 96/48/ES o interoperabilitě transevropského 
vysokorychlostního železničního systému a 2001/16/ES o interoperabilitě 
transevropského konvenčního železničního systému. Poznámka recenzenta: Obě výše 
uvedené směrnice byly v ČR zavedeny zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění 
a vyhláškou č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 
systému. ČSN EN 50163 byla vydána v červenci 2005. S účinností od 1. 7. 2007 se ruší 
ČSN EN 50163 z dubna 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 55016 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Norma obsahuje tyto části: Část 1-1: Přístroje pro 
měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Měřicí přístroje, Část 1-2: Přístroje pro 
měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. Rušení šířené vedením, 
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Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. 
Rušivý výkon, Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. 
Pomocná zařízení. Rušení šířené zářením, Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního 
rušení a odolnosti. Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1000 MHz. 
Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti. Měření rušení šířeného vedením, Část 2-2: 
Metody měření rušení a odolnosti. Měření rušivého výkonu, Část 2-3: Metody měření rušení 
a odolnosti. Měření rušení šířeného zářením, Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti. 
Měření odolnosti, Část 4-1: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí. Nejistoty 
v normalizovaných zkouškách EMC, Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování 
mezí. Nejistoty při měřeních EMC, Část 4-3: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování 
mezí. Statistické úvahy při posuzování vyhovění požadavkům EMC hromadně vyráběných 
výrobků, Část 4-4: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí. Statistiky stížností 
a model pro výpočet mezí. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 55016-1-1 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 1-1: Přístroje pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Měřicí přístroje. Stanoví charakteristiky 
a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých napětí, proudů a polí 
v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Navíc jsou požadavky stanoveny pro 
specializovaná zařízení pro měření nespojitého rušení. Požadavky zahrnují širokopásmové 
i úzkopásmové typy rušení. ČSN EN 55016-1-1 byla vydána v srpnu 2005. Touto normou 
spolu s ČSN EN 55016-1-2 ze srpna 2005, ČSN EN 55016-1-3 ze srpna 2005, 
ČSN EN 55016-1-4 ze srpna 2005 a ČSN EN 55016-1-5 ze srpna 2005 se nahrazuje 
ČSN CISPR 16-1 z července 2003. 

ČSN EN 55016-1-2 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 1-2: Přístroje pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. Rušení šířené vedením. 
Stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých napětí, 
proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 1 GHz. Poměrně rozsáhlá norma, cca 59 stran. 
ČSN EN 55016-1-2 byla vydána v srpnu 2005. Touto normou spolu s ČSN EN 55016-1-1 ze 
srpna 2005, ČSN EN 55016-1-3 ze srpna 2005, ČSN EN 55016-1-4 ze srpna 2005 
a ČSN EN 55016-1-5 ze srpna 2005 se nahrazuje ČSN CISPR 16-1 z července 2003. 

ČSN EN 55016-1-3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 1-3: Přístroje pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. Rušivý výkon. Stanoví 
charakteristiky a kalibraci absorpčních kleští pro měření vysokofrekvenčního rušivého 
výkonu v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 GHz. ČSN EN 55016-1-3 byla vydána v srpnu 
2005. Touto normou spolu s ČSN EN 55016-1-1 ze srpna 2005, ČSN EN 55016-1-2 ze srpna 
2005, ČSN EN 55016-1-4 ze srpna 2005 a ČSN EN 55016-1-5 ze srpna 2005 se nahrazuje 
ČSN CISPR 16-1 z července 2003. 

ČSN EN 55016-1-4 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 1-4: Přístroje pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. Rušení šířené zářením. 
Stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých polí 
v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Poměrně rozsáhlá norma, cca 58 stran. 
ČSN EN 5016-1-4 byla vydána v srpnu 2005. Touto normou spolu s ČSN EN 55016-1-1 ze 
srpna 2005, ČSN EN 55016-1-2 ze srpna 2005, ČSN EN 55016-1-3 ze srpna 2005 
a ČSN EN 55016-1-5 ze srpna 2005 se nahrazuje ČSN CISPR 16-1 z července 2003. 
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ČSN EN 55016-1-5 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 1-5: Přístroje pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 
30 MHz až 1000 MHz. Stanoví kalibraci zkušebních stanovišť používaných ke kalibraci 
antén, jakož i na charakteristiky zkušebních antén, postup ověřování kalibračního stanoviště 
a kritéria pro posouzení vyhovění. V informativních přílohách jsou dále uvedeny informace 
o požadavcích na kalibraci stanoviště, úvahy o zkušební anténě a teorii antén a o útlumu 
stanoviště. Specifikace pro měřicí přístroje jsou uvedeny v CISPR 16-1-1 a CISPR 16-1-4 
(v ČR ČSN EN 55016-1-1 a ČSN EN 55016-1-4). Další informace a základní vědomosti 
o nejistotách, které mohou být užitečné při stanovení odhadu nejistoty při kalibračním 
procesu antén, jsou všeobecně uvedeny v CISPR 16-4-1. (Do srpna 2005 v ČR nezavedena.) 
Poměrně rozsáhlá norma, cca 45 stran. ČSN EN 55016-1-5 byla vydána v srpnu 2005. Touto 
normou spolu s ČSN EN 55016-1-1 ze srpna 2005, ČSN EN 55016-1-2 ze srpna 2005, 
ČSN EN 55016-1-3 ze srpna 2005 a ČSN EN 55016-1-4 ze srpna 2005 se nahrazuje 
ČSN CISPR 16-1 z července 2003. 

ČSN EN 55016-2-1 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti. 
Měření rušení šířeného vedením. Stanoví metody měření rušivých jevů v kmitočtovém 
rozsahu 9 kHz až 18 GHz a zejména rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 
30 MHz. Poměrně rozsáhlá norma, cca 61 stran. ČSN EN 55016-2-1 byla vydána v září 2005. 
Touto normou spolu s ČSN EN 55016-2-2 ze září 2005, ČSN EN 55016-2-3 ze září 2005 
a ČSN EN 55016-2-4 ze září 2005 se nahrazuje ČSN CISPR 16-2 z dubna 1998. 

ČSN EN 55016-2-2 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti. 
Měření rušivého výkonu. Stanoví metody měření rušivého výkonu v kmitočtovém rozsahu 
30 MHz až 1000 MHz pomocí absorpčních kleští. ČSN EN 55016-2-2 byla vydána v září 
2005. Touto normou spolu s ČSN EN 55016-2-1 ze září 2005, ČSN EN 55016-2-3 ze září 
2005 a ČSN EN 55016-2-4 ze září 2005 se nahrazuje ČSN CISPR 16-2 z dubna 1998. 

ČSN EN 55016-2-3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti. 
Měření rušení šířeného zářením. Stanoví metody měření rušení šířeného zářením 
v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Poměrně rozsáhlá norma, cca 62 stran. 
ČSN EN 55016-2-3 byla vydána v září 2005. Touto normou spolu s ČSN EN 55016-2-1 ze 
září 2005, ČSN EN 55016-2-2 ze září 2005 a ČSN EN 55016-2-4 ze září 2005 se nahrazuje 
ČSN CISPR 16-2 z dubna 1998. 

ČSN EN 55016-2-4 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti. 
Měření odolnosti. Stanoví metody měření odolnosti v oblasti EMC v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 18 GHz. ČSN EN 55016-2-4 byla vydána v září 2005. Touto normou spolu 
s ČSN EN 55016-2-1 ze září 2005, ČSN EN 55016-2-2 ze září 2005 a ČSN EN 55016-2-3 ze 
září 2005 se nahrazuje ČSN CISPR 16-2 z dubna 1998. 

ČSN EN 55016-4-2 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti. Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty 
a stanovování mezí. Nejistoty při měřeních EMC. Určuje způsob, jakým se bere v úvahu 
nejistota měření při posuzování vyhovění mezím CISPR. Vztahuje se rovněž na jakékoliv 
zkoušky EMC, jestliže interpretace výsledků a odvozených závěrů bude ovlivněna nejistotou 
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měření způsobenou přístrojovým vybavením použitým při zkoušení. ČSN EN 55016-4-2 byla 
vydána v září 2005.  

ČSN CLC/TS 50131-2-2 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory. Uvádí 4 stupně 
zabezpečení 1 až 4 (/ČSN/ EN 50131-1) specifických nebo nespecifických drátových nebo 
bezdrátových detektorů a třídy prostředí I a III (/ČSN/ EN 50130-5). Výrobce může pro 
konkrétní stupeň zabezpečení poskytnout také funkce popsané v této normě jako 
nepožadované. Pokud tyto funkce poskytne, musí být zkoušeny a musí vyhovět všem 
požadavkům vyššího stupně. Když vyhoví, výrobce je může deklarovat jako nadstandardní 
vlastnosti, které nemění celkovou klasifikaci. Tato specifikace se nevztahuje na systémové 
propojení. CLC/TS 50131-2-2 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila Národní přílohy NB 
a NC ČSN EN 50131-1/Z1 ze září 2000. 

ČSN CLC/TS 50131-2-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory. Uvádí 4 stupně zabezpečení 1 až 
4 (/ČSN/ EN 50131-1) specifických nebo nespecifických drátových nebo bezdrátových 
detektorů a třídy prostředí I a III (/ČSN/ EN 50130-5). Výrobce může pro konkrétní stupeň 
zabezpečení poskytnout také funkce popsané v této normě jako nepožadované. Pokud tyto 
funkce poskytne, musí být zkoušeny a musí vyhovět všem požadavkům vyššího stupně. Když 
vyhoví, výrobce je může deklarovat jako nadstandardní vlastnosti, které nemění celkovou 
klasifikaci. Tato specifikace se nevztahuje na systémové propojení. CLC/TS 50131-2-3 byla 
vydána v prosinci 2005. Nahradila Národní přílohy NB a ND ČSN EN 50131-1/Z1 ze září 
2000. 

ČSN CLC/TS 50131-2-4 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné 
detektory. Uvádí 4 stupně zabezpečení 1 až 4 (/ČSN/ EN 50131-1) specifických nebo 
nespecifických drátových nebo bezdrátových detektorů a třídy prostředí I a III 
(/ČSN/ EN 50130-5). Výrobce může pro konkrétní stupeň zabezpečení poskytnout také 
funkce popsané v této normě jako nepožadované. Pokud tyto funkce poskytne, musí být 
zkoušeny a musí vyhovět všem požadavkům vyššího stupně. Když vyhoví, výrobce je může 
deklarovat jako nadstandardní vlastnosti, které nemění celkovou klasifikaci. Tato specifikace 
se nevztahuje na systémové propojení. CLC/TS 50131-2-4 byla vydána v prosinci 2005. 
Nahradila Národní přílohy NB a NE ČSN EN 50131-1/Z1 ze září 2000. 

ČSN CLC/TS 50131-2-5 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové 
detektory. Uvádí 4 stupně zabezpečení 1 až 4 (/ČSN/ EN 50131-1) specifických nebo 
nespecifických drátových nebo bezdrátových detektorů a třídy prostředí I a III 
(/ČSN/ EN 50130-5). Výrobce může pro konkrétní stupeň zabezpečení poskytnout také 
funkce popsané v této normě jako nepožadované. Pokud tyto funkce poskytne, musí být 
zkoušeny a musí vyhovět všem požadavkům vyššího stupně. Když vyhoví, výrobce je může 
deklarovat jako nadstandardní vlastnosti, které nemění celkovou klasifikaci. Tato specifikace 
se nevztahuje na systémové propojení. CLC/TS 50131-2-5 byla vydána v prosinci 2005. 
Nahradila Národní přílohu NB ČSN EN 50131-1/Z1 ze září 2000. 

ČSN CLC/TS 50131-2-6 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické). Uvádí 4 stupně 
zabezpečení 1 až 4 (/ČSN/ EN 50131-1) specifických nebo nespecifických drátových nebo 
bezdrátových kontaktů otevření (magnetických) a třídy prostředí I až III (/ČSN/ EN 50130-5). 
Výrobce může pro konkrétní stupeň zabezpečení poskytnout funkce popsané v této normě 
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jako nepožadované. Pokud tyto funkce poskytne, musí být zkoušeny a musí vyhovět všem 
požadavkům vyššího stupně. Když vyhoví, výrobce je může deklarovat jako nadstandardní 
vlastnosti, které nemění celkovou klasifikaci. Kontakt otevření (a párový permanentní 
magnet) v této normě je dále uváděn jako detektor. Tato norma se nevztahuje na systémové 
propojení. ČSN CLC/TS 50131-2-6 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila Národní přílohu 
NF ČSN EN 50131-1/Z1 ze září 2000. 

ČSN EN 50134 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy přivolání pomoci. Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Systémové požadavky, Část 2: Aktivační zařízení, Část 
3: Místní jednotka a kontrolér, Část 4: (volná), Část 5: Propojení a komunikace, Část 6: 
(volná) a Část 7: Pokyny pro aplikace. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 50134-5 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy přivolání pomoci. Část 
5: Propojení a komunikace. Specifikuje minimální požadavky na propojení a komunikaci 
v systému přivolání pomoci. (Systém přivolání pomoci poskytuje 24 hodinovou pohotovost 
pro aktivování poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí poplachu, záznam 
a obousměrnou hlasovou komunikaci k poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím 
v uvažovaném ohrožení.) ČSN EN 50134-5 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 50136 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové přenosové systémy 
a zařízení. Norma se skládá z následujících částí: Část 1-1: Všeobecné požadavky na 
poplachové a přenosové systémy, Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené 
poplachové přenosové cesty, Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory 
využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 1-4: Požadavky na systémy 
s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-
1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, Část 2-2: Požadavky na zařízení 
v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 2-3: Požadavky na 
zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou 
telefonní síť, Část 2-4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory 
využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 3: (volná), Část 4: Indikační 
a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech, Část 5: (volná), Část 6: 
(volná) a Část 7: Pokyny pro aplikace. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN CLC/TS 50136-4 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové přenosové 
systémy a zařízení. Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových 
přijímacích centrech. Upřesňuje požadavky a zkušební postupy pro indikační a ovládací 
zařízení umístěná v centru pro přijímání poplachů. Indikační a ovládací zařízení může být 
tvořeno jedním nebo několika vzájemně propojenými přístroji (např. počítače, elektronické 
karty v samostatných krytech, displeje, klávesnice, tiskárny atd.). Kombinace různých 
přístrojů se považuje za jedno indikační a ovládací zařízení, které musí splňovat požadavky 
této specifikace. ČSN EN 50136-4 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN CLC/TS 50136-7 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové přenosové 
systémy a zařízení. Část 7: Pokyny pro aplikace. Má poskytnout čtenářům norem pro 
poplachové přenosové systémy vhodné pokyny při definování systémů pro přenos 
poplachových signálů a indikační a ovládací zařízení spolu s požadavky týkajícími se jejich 
konkrétních aplikací. ČSN EN 50136-7 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN CLC/TS 50398 (33 4597) Poplachové systémy. Kombinované a integrované 
systémy. Všeobecné požadavky. Uvádí požadavky na poplachové systémy, které jsou 
kombinovány nebo integrovány s jinými systémy, které mohou a nemusí být poplachovými 
systémy. Definuje požadavky týkající se pravidel integrace s cílem zdůraznit význam 
jednotlivých aplikačních poplachových norem a objasnit případné rozpory. Poplachové 
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přenosové systémy nejsou zahrnuty do této technické specifikace. ČSN CLC/TS 50398 byla 
vydána v červenci 2005. 

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 2005 celkem 992 norem (k témuž datu v r. 2004 - 940, 
v r. 2003 - 940, v r. 2002 - 925, v r. 2001 - 882 a v r. 2000 jen - 786 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
zachytili 6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 11 norem. 

ČSN P CEN/TS 54 (34 2710) Elektrická požární signalizace. Norma se skládá 
z následujících částí uvedených v Bibliografii: Část 2: Ústředna, Část 3: Sirény, Část 4: 
Napájecí zdroj, Část 5: Bodové hlásiče, Část 7: Hlásiče bodové využívající rozptýleného 
světla, vysílaného světla nebo ionizace, Část 10: Bodové hlásiče, Část 11: Tlačítkové hlásiče, 
Část 12: Hlásiče kouře. Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku, Část 13: 
Systémové požadavky, Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do 
provozu, používání a údržbu a Část 17: Izolátory. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici 
tyto části:  

ČSN EN 54-13 (34 2710) Elektrická požární signalizace. Část 13: Posouzení 
kompatibility komponentů systému. Stanoví požadavky na posouzení kompatibility 
a připojitelnosti komponentů systému, které buď odpovídají požadavkům (ČSN) EN 54 nebo 
požadavkům výrobce, pokud se na ně nevztahuje žádná část (ČSN) EN 54. Tato norma 
zahrnuje systémové požadavky pouze pokud jsou nezbytné k posouzení kompatibility. Tato 
norma také stanoví požadavky na integritu systému elektrické požární signalizace, pokud je 
tento systém propojen s jinými systémy. Tato norma stanovuje požadavky na metody 
posouzení kompatibility a připojitelnosti a na zkoušky komponentů systému. ČSN EN 54-13 
byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) Elektrická požární signalizace. Část 14: Návody 
pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu. Uvádí 
návody pro aplikaci systémů elektrické požární signalizace v objektech (budovách) a jejich 
okolí. Technická specifikace zahrnuje plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, 
užívání a údržbu systémů. Návody zahrnují systémy určené pro ochranu života a/nebo 
ochrany majetku. Návody též zahrnují systémy alespoň s jedním hlásičem požáru. Systémy by 
měly být schopné signalizovat požár, ovládat pomocná zařízení (jako jsou stabilní hasicí 
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zařízení) a zabezpečovat preventivní činnost (jako je vypnutí strojů). Návody nepokrývají tyto 
doplňkové a pomocné funkce. Návody se nevztahují na systémy kombinující požární funkce 
s dalšími funkcemi, které nemají vztah k požáru. Návody nedoporučují, zda má nebo nemá 
být systém elektrické požární signalizace instalován v určitém objektu. Při tvorbě návrhu této 
části normy se vycházelo z předpokladu, že provádění těchto ustanovení bude svěřeno 
přiměřeně způsobilé osobě. Návod je však určen také pro další osoby, které elektrickou 
požární signalizaci pořizují (zabezpečují) nebo užívají. Rozsáhlá norma, cca 67 stran. 
ČSN P CEN/TS 54-14 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Platí 
pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich 
blízkosti. Jedná se o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého až po vysoké 
napětí včetně. (Termín vysokého napětí zahrnuje úrovně vysokého, velmi vysokého a zvlášť 
vysokého napětí.) Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických 
zařízení a práci na nich, a nebo v jejich blízkosti. Tyto požadavky se týkají obsluhy, práce 
a údržby. Platí pro veškerou neelektrickou pracovní činnost, např. stavební práce v blízkosti 
venkovních vedení nebo zemních kabelů, stejně jako pro pracovní činnost na elektrických 
zařízeních tam, kde existuje elektrické riziko. Norma neplatí pro laiky, používající instalace 
a zařízení za předpokladu, že tyto instalace a zařízení odpovídají příslušným normám a jsou 
k používání laiky navrženy a instalovány. Pokud však pro ně nejsou vydána žádná pravidla 
nebo postupy, doporučuje se pro ně použít zásady této normy. Jde o zařízení např. v letadlech 
a na lodích, v uhelných a jiných dolech, na dopravních prostředcích, trakčních systémech a při 
experimentální a výzkumné práci s elektřinou. ČSN EN 50110-1 ed. 2 byla vydána v červenci 
2005. S účinností od 1. 7. 2007 se ruší ČSN EN 50110-1 z listopadu 2003, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60695-11 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí. Norma se skládá 
z těchto částí: Část 11-2: Zkoušky plamenem. Zkouška předsměšovaným plamenem 
o jmenovitém výkonu 1 kW. Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod; Část 11-3: 
Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 500 W. Zařízení a metody ověřovacích 
zkoušek; Část 11-4: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 50W; Část 11-5: 
Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem jehlového hořáku. Zařízení, uspořádání ověřovacích 
zkoušek a návod; Část 11-10: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 50 W při 
vodorovné a při svislé poloze vzorku; Část 11-20: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem 
o výkonu 500 W; Část 11-20: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 500 W při 
svislé poloze vzorku pro trubky z polymerních materiálů; Část 11-30: Zkoušky plamenem. 
Historie a vývoj od 1979 do 1999 a Část 11-40: Zkoušky plamenem. Ověřovací zkoušky. 
Návod. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60695-11-5 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí. Část 11-5: Zkoušky 
plamenem. Zkouška plamenem jehlového hořáku. Zařízení, uspořádání ověřovacích 
zkoušek a návod. Specifikuje zkoušku plamenem jehlového hořáku určenou k napodobení 
vlivu malého plamene, který může vzniknout následkem poruchy. Cílem je pomocí simulace 
posoudit požární nebezpečí. Zkoušku lze použít na elektrotechnická zařízení, jejich 
podsestavy a součástky, jakož i pevné elektroizolační materiály nebo jiné hořlavé materiály. 
K povinnostem technických komisí patří i to, aby při vypracovávání svých publikací 
v případě potřeby používaly základní bezpečnostní publikace. ČSN EN 60695-11-5 byla 
vydána v listopadu 2005. S účinností od 1. 2. 2008 se ruší ČSN EN 60695-2-2 z listopadu 
1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 
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ČSN EN 62025-2 (34 5861) Vysokofrekvenční indukční součástky. Neelektrické 
charakteristiky a metody měření. Část 2: Metody zkoušení neelektrických 
charakteristik. Tato norma obsahuje česky pouze Národní předmluvu a tuto: Anotaci 
obsahu: Norma specifikuje zkušební metody pro neelektrické charakteristiky povrchově 
montovaných indukčních součástek pro elektronická a telekomunikační zařízení. Předmětem 
této části EN 62025 je definování metod určených pro měření parametrů mechanického 
provedení těchto součástek. Tak jsou údaje o spolehlivosti a specifikace vztahující se 
k neelektrickým parametrům definovány v IEC 62211 (v ČR ČSN EN 62211), jsou podrobné 
metody měření pro zkoušení spolehlivosti mechanického provedení definovány v této části 
(ČSN) EN 62025. V Příloze A je normativně stanoven způsob montáže zkoušené povrchově 
montované indukční součástky na zkušební desku s plošnými spoji. Použitá pájka může buď 
obsahovat olovo, nebo může být bezolovnatá. Norma obsahuje česky pouze 3 strany textu 
a 47 stran evropské normy EN s anglicko-francouzským textem. ČSN EN 62025-2 byla 
vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 62044-2 (34 5886) Jádra z magneticky měkkých materiálů. Metody 
měření. Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni. Vydána v prosinci 2005. 
Nahradila 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, kartáče, komutátory, kryty 
a posunováky 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 2005 celkem 1533 norem (k témuž datu v r. 2004 - 1473, 
v r. 2003 - 1442, v r. 2002 - 1366, v r. 2001 - 1298 a v r. 2000 jen - 1263 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
zachytili 10 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 24 norem. 

ČSN EN 60034 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Norma se skládá z těchto částí: 
Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti, Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých 
elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla), Část 3: Specifické 
požadavky na synchronní stroje s hladkým rotorem, Část 4: Metody určování veličin 
synchronního stroje ze zkoušek, Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých 
elektrických strojů (IP kód). Klasifikace, Část 6: Způsoby chlazení (IC kód), Část 7: 
Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód), Část 8: Značení svorek a smysl 
točení, Část 9: Mezní hodnoty hluku, Část 10: (vynechána), Část 11: tepelná ochrana, Část 
12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko, Část 
13: (vynechána), Část 14: mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm. 
Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací, Část 15: Hladiny impulsních 
výdržných napětí střídavých točivých strojů se šablonovými statorovými cívkami, Část 16: 
Budicí systém synchronních stojů, Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů. 
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Návod na používání, Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů, Část 19: Specifické 
zkušební metody pro DC stroje s běžným napájením z měničů, Část 20-1: Řídicí motory. 
Krokové motory, Část 21: (vynechána), Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí 
poháněná pístovými spalovacími motory, Část 23: Specifikace pro renovaci točivých 
elektrických strojů, Část 24: (vynechána), Část 25: Návod pro návrh a charakteristiky 
asynchronních motorů nakrátko určené pro napájení měničů, Část 26: Vliv nesouměrných 
napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních strojů. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN EN 60034-9 ed.2 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 9: Mezní hodnoty 
hluku. Stanoví zkušební metody pro určení hladin akustického výkonu točivých elektrických 
strojů a stanoví maximální hladiny akustického výkonu A. Předmětem této normy je stanovit 
maximální hladiny akustického výkonu A, LWA v decibelech, dB, pro hluk šířený vzduchem, 
vyzařovaný točivými elektrickými stroji normalizovaného konstrukčního provedení 
v závislosti na výkonu, otáčkách a zatížení, a dále stanovit metodu měření a podmínky 
zkoušek vhodné pro určení hladiny akustického výkonu strojů, aby se dosáhlo 
normalizovaného hodnocení hluku strojů podle maximální stanovené hladiny akustického 
výkonu. Tato norma se nezabývá korekcí s ohledem a tónovou charakteristiku hluku. 
U některých použití mohou být z důvodů ochrany sluchu požadovány hladiny akustického 
tlaku v určité vzdálenosti od stroje. Informace o takových postupech poskytuje kapitola 7, 
přičemž se vychází z normalizovaných zkušebních podmínek. ČSN EN 660034-9, ed.2 byla 
vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 60034-11 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 11: Tepelná ochrana. 
Stanoví požadavky týkající se používání tepelných chráničů a tepelných čidel vestavěných do 
vinutí statoru nebo umístěných na jiných vhodných místech asynchronních strojů kvůli jejich 
ochraně před závažným poškozením v důsledku tepelného přetížení. ČSN EN 60034-11 byla 
vydána v červenci 2004. Nahradila ČSN IEC 34-11-2 z června 1992 a ČSN IEC 34-11-3 
z ledna 1994. S účinností od 1. 10. 2007 se ruší ČSN EN 60034-11-1 (35 0000) z 8. května 
1991, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem podobných čísel. 

ČSN EN 50216 (35 1190) Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Plynové a olejové relé pro 
kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem, Část 3: Ochranné relé pro 
hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu, Část 4: 
Základní příslušenství (uzemňovací svorka, plnicí a vypouštěcí zařízení, jímka pro teploměr, 
sestava kol), Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny, Část 6: Chladicí zařízení. 
Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem, Část 7: Elektrická čerpadla na 
transformátorový olej a Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou. V druhém 
pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 50216-8 (35 1190) Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek. 
Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou. Zabývá se uzavíracími 
klapkami používanými v potrubích, ve kterých proudí izolační kapalina výkonových 
transformátorů a tlumivek, aby umožnily výměnu nějaké části transformátoru bez nutnosti 
vypuštění celého obsahu nebo velkého množství izolační kapaliny z konzervátoru a nádoby 
transformátoru. Tato norma stanovuje obecně celkové rozměry a některé funkční a provozní 
charakteristiky k zajištění zaměnitelnosti uzavíracích klapek. ČSN EN 50216-8 byla vydána 
v září 2005.  

ČSN EN 60846 (35 6569) Přístroje radiační ochrany. Měřiče a/nebo monitory 
(příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X 
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a gama. Platí přímo pro měřiče (příkonu) dávkového ekvivalentu určené ke stanovení 
dávkového ekvivalentu nebo příkonu dávkového ekvivalentu od vnějšího záření beta a/nebo 
X a gama s energiemi do 10 MeV pro účely radiační ochrany. V této normě výraz „(příkon) 
dávkový ekvivalent“ je používán tehdy, když ustanovení platí jak pro měření příkonu 
dávkového ekvivalentu, tak pro měření příkonu dávkového ekvivalentu. Předmětem této 
normy je specifikovat požadavky na konstrukci a charakteristiky měřičů (příkonu) dávkového 
ekvivalentu určených pro stanovení (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu 
a (příkonu) směrového dávkového ekvivalentu. ČSN EN 60846 byla vydána v září 2005. 
S účinností od 1. 11. 2007 se ruší ČSN IEC 60846 z dubna 2004, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60761 (35 6584) Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity 
plynných výpustí. Skládá se z následujících částí, které mají společný název Zařízení ke 
kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí: Část 1: Všeobecné požadavky; 
Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových 
aerosolů; Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů; Část 4: 
Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu; Část 5: Specifické požadavky na 
monitory tritia. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 60761-1 (35 6584) Zařízení ke kontinuálnímu monitorování 
radioaktivity plynných výpustí. Část 1: Všeobecné požadavky. Definuje přijatelné formy 
daného monitorování, poskytuje některá obecná doporučení, jako je měřicí rozsah 
a očekávané vlastnosti zařízení, a uvádí, kdy a kde je vhodné jejich použití. Norma platí pro 
zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity v plynných výpustech během 
normálního provozu a během předvídatelných provozních událostí. Tato norma neplatí pro 
zařízení speciálně určená k použití při havarijních podmínkách. Takováto zařízení mohou 
vyžadovat dodatečné vlastnosti. Předmětem této normy je stanovit závazné obecné požadavky 
a uvádět příklady přijatelných metod pro zařízení ke kontinuálnímu monitorování 
radioaktivity v plynných výpustech. Pro výše uvedená zařízení specifikuje obecné 
charakteristiky, obecné zkušební postupy, radiační, elektrické, bezpečnostní a klimatické 
charakteristiky a identifikaci a osvědčení zařízení. Pokud je zařízení částí centralizovaného 
systému ke kontinuálnímu monitorování v jaderných zařízeních, mohou existovat dodatečné 
požadavky z jiných norem vztahujících se k těmto systémům. ČSN EN 60761-1 byla vydána 
v říjnu 2005. S účinností od 1. 11. 2007 se ruší ČSN IEC 60761-1 z dubna 2004, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60761-2 (35 6584) Zařízení ke kontinuálnímu monitorování 
radioaktivity plynných výpustí. Část 2: Specifické požadavky na monitory 
radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů. Platí pro zařízení ke 
kontinuálnímu, zpožděnému nebo nespojitému následnému měření aerosolů v plynných 
výpustech uvolňovaných do životního prostředí. Toto zařízení je určeno pro měření v širokém 
rozsahu aktivity včetně velmi malých hodnot při velmi zvýšeném přírodním pozadí. Dceřiné 
produkty 222Rn (radon) a 220Rn (thoron) jsou běžně se vyskytující aerosoly přispívající 
k přírodnímu pozadí. Rozlišení přírodní aktivity může být důležitý problém při monitorování 
nízkých úrovní aktivity. K získání více a lepších informací lze provádět doplňkovou a 
zpětnou laboratorní analýzu filtrů po jejich sběru. Předmětem této normy je stanovení 
specifických normativních požadavků, včetně technických charakteristik a všeobecných 
zkušebních podmínek a poskytnout příklady přijatelných metod pro monitory výpustí 
aerosolů. Všeobecné požadavky, technické charakteristiky, zkušební postupy, radiační 
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charakteristiky, elektrické, mechanické, bezpečnostní a klimatické charakteristiky jsou 
uvedeny v IEC 60761-1 (v ČR ČSN EN 60761-1). Pokud není uvedeno jinak, tyto požadavky 
platí v této části normy. ČSN EN 60761-2 byla vydána v říjnu 2005. S účinností od 
1. 11. 2007 se ruší ČSN IEC 60761-2 z dubna 2004, která do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem 
stejných čísel. 

ČSN EN 60761-5 (35 6584) Zařízení ke kontinuálnímu monitorování 
radioaktivity plynných výpustí. Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia. Platí 
pro zařízení k simultánnímu, zpožděnému nebo nespojitému následnému měření tritia ve 
všech plynných formách v plynných výpustech uvolňovaných do životního prostředí. Toto 
zařízení může být také používáno ke stanovení aktivity tritia uvolněné v daném časovém 
intervalu. Předmětem této normy je stanovit specifické normativní požadavky, včetně 
technických charakteristik a všeobecných zkušebních podmínek a poskytnout příklady 
přijatelných metod pro monitory vypouštěného tritia, jak je definováno v kapitole 4. 
Všeobecné požadavky, technické charakteristiky, zkušební postupy, radiační charakteristiky, 
elektrické, mechanické, bezpečnostní a klimatické charakteristiky jsou uvedeny v IEC 60761-
1 (v ČR ČSN EN 60761-1). Pokud není uvedeno jinak, tyto požadavky platí v této části 
normy. ČSN EN 60761-5 byla vydána v říjnu 2005. S účinností od 1. 11. 2007 se ruší 
ČSN IEC 60761-5 z dubna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN IEC 60709 (35 6586) Jaderné elektrárny. Systémy kontroly a řízení důležité 
pro bezpečnost. Oddělování. Platí pro řídící a kontrolní systémy a zařízení (I&C) jaderné 
elektrárny a jejich kabely, které jsou důležité pro bezpečnost. Platí také pro dočasné instalace, 
které jsou součástí I&C důležitých pro bezpečnost. Tato norma platí pro I&C nových 
jaderných elektráren i pro modernizaci nebo rekonstrukce I&C existujících elektráren. Tato 
norma definuje potřebné posouzení a technické požadavky, které mají být splněny pro 
systémy I&C důležité pro bezpečnost a jejich kabely, aby se dosáhlo příslušného fyzického 
oddělení mezi zálohovými sekcemi systému a mezi systémem a jiným systémem. Toto 
oddělení je třeba k zabránění nebo minimalizaci dopadu závad a poruch na bezpečnost, které 
se mohou šířit nebo zasáhnout několik sekcí systému nebo několik systémů. ČSN IEC 60709 
byla vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN IEC 709 ze září 1993. 

ČSN EN 61005 (35 6605) Přístroje radiační ochrany. Měřiče (příkonu) 
prostorového dávkového ekvivalentu neutronů. Platí pro všechny přístroje určené k měření 
(příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronového záření o energii do 16 MeV, 
a které minimálně obsahují: a) detekční zařízení, které může být tvořeno například detekční 
jednotkou pro tepelné neutrony a moderujícími a absorbujícími materiály obklopujícími 
detektor; b) vyhodnocovací zařízení se zobrazením měřených hodnot, které může být 
vestavěno do jednoho přístroje nebo může být připojeno kabelem. Dále uvedené požadavky 
se týkají přístrojů definovaných v prvním odstavci. Je však přípustné používat přístroje, které 
nesplňují dále uvedené požadavky, pokud tyto požadavky nejsou pro daný účel podstatné. 
V takových případech musí být požadavky kladené na přístroje dohodnuty mezi výrobcem 
a uživatelem, ale metody stanovení charakteristik přístrojů by měly vyhovovat této normě. 
V této normě nejsou specifikované zkoušky parametrů přístrojů v pulzních polích záření a je 
třeba brát v úvahu, že přístroje navržené podle této normy pro takováto pole nemusí být 
vhodné. Předmětem této normy je stanovení požadavků na parametry měřičů (příkonu) 
prostorového dávkového ekvivalentu pro neutrony a předepisuje zkušební metody ke 
stanovení shody s touto normou. Pro přístroje uvedené v prvním odstavci specifikuje tato 
norma obecné vlastnosti, obecné zkušební postupy, radiometrické vlastnosti, elektrické, 
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mechanické a bezpečnostní vlastnosti, vliv okolního prostředí a také identifikační certifikát. 
Požadavky a zkušební postupy jsou také specifikovány pro parametry výstrahy měřičů 
(příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu, které jsou vybaveny prostředky pro výstrahu. 
ČSN EN 61005 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN IEC 1005 z ledna 1996. 

ČSN EN 61472 (35 9732) Práce pod napětím. Minimální pracovní vzdálenosti 
pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV. Výpočtová metoda. Udává metodu 
výpočtu minimální pracovní vzdálenosti pro práce pod napětím pro nejvyšší napětí mezi 
72,5 kV a 800 kV. Tato norma se zaměřuje na přepětí v soustavě a pracovní vzdálenosti ve 
vzduchu mezi živými částmi a/nebo osobami na rozdílných potenciálech. Poznámka 
recenzenta: Ergonomická vzdálenost je obsahem Přílohy A. ČSN EN 61472 byla vydána 
v červenci 2005. 

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 2005 celkem 1958 norem (k témuž datu v r. 2004 - 1899, 
v r. 2003 - 1842, v r. 2002 - 1806, v r. 2001 - 1707 a v r. 2000 - 1556 norem). V druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
zachytili 64 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 99 norem. 

ČSN EN 60238 ed. 4 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitem pro světelné 
zdroje. Platí pouze pro objímky s Edisonovým závitem E14, E27 a E40, které jsou určeny 
pouze pro připojení světelných zdrojů a svítidlových adaptérů na napájecí síť. Tato norma 
platí také pro objímky s Edisonovým závitem E5 určené k připojení sériově zapojených 
světelných zdrojů na napájecí síť s provozním napětím nepřevyšujícím 25 V a použité ve 
vnitřním prostředí, jakož i pro objímky s Edisonovým závitem E10 určené k připojení sériově 
zapojených světelných zdrojů na napájecí síť s provozním napětím nepřesahujícím 
60 V a použité ve vnitřním nebo venkovním prostředí. Platí rovněž pro vestavěné objímky 
E10 k připojení jednotlivých světelných zdrojů na napájecí síť. Tyto objímky nejsou určeny 
pro maloobchodní prodejny. Poměrně rozsáhlá norma, cca 70 stran. ČSN EN 60238 ed. 4 byla 
vydána v červenci 2005. S účinností od 1. 10. 2007 se ruší ČSN EN 60238 ed.3 z října 1999, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60838 ed. 2 (36 0385) Různé objímky. Norma obsahuje tyto části: Část 1: 
Všeobecné požadavky a zkoušky, Část 2-1: Zvláštní požadavky. Objímky S14. V druhém 
pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  
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ČSN EN 60838-1 ed. 2 (36 0385) Různé objímky. Část 1: Všeobecné požadavky 
a zkoušky. Vztahuje se na různé typy vestavných objímek (požívaných pro žárovky 
pro všeobecné účely, promítací žárovky, světelné zdroje pro osvětlování světlomety a veřejné 
osvětlování s paticemi uvedenými v příloze A) a metody zkoušek používané k určení 
bezpečného používání světelných zdrojů v objímkách. ČSN EN 60838-1 ed. 2 byla vydána 
v červenci 2005. S účinností od 1. 10. 2007 se ruší ČSN EN 60838-1 z února 1999, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 13032 (36 0456) Světlo a osvětlení. Měření a uvádění fotometrických 
údajů světelných zdrojů a svítidel. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Měření a formát 
souboru údajů; Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory; Část 
3: Nouzové osvětlení; Část 4: Osvětlení sportovišť; Část 6: Osvětlení tunelů. (Části 3, 4 a 6 se 
připravují.) V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 13032-1 (36 0456) Světlo a osvětlení. Měření a uvádění fotometrických 
údajů světelných zdrojů a svítidel. Část 1: Měření a formát souboru údajů. Stanovuje 
obecné zásady měření základních fotometrických údajů pro účely osvětlování. Stanovuje 
kritéria měření potřebná pro normalizování základních fotometrických údajů a podrobně 
popisuje formát souboru CEN pro elektronický přenos dat. Tato první část normy popisuje 
základní fotometrická měření a formát souboru údajů. Další části normy se týkají údajů 
o světelných zdrojích a svítidlech s ohledem na účel použití. Poměrně rozsáhlá norma, cca 54 
stran. ČSN EN 13032-1 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 13032-1 z března 
2005 Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13032-1(36 0456) z března 2005 převzala 
normu EN 13032-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

ČSN EN 13032-2 (36 0456) Světlo a osvětlení. Měření a uvádění fotometrických 
údajů světelných zdrojů a svítidel Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní 
pracovní prostory. Stanovuje potřebné údaje světelných zdrojů a svítidel pro ověření shody 
s požadavky (ČSN) EN 12464-1 a prEN 12464-2 (do září 2005 v ČR nezaveden). Dále 
stanovuje údaje, které se obecně používají při osvětlování pracovišť ve vnitřních a 
venkovních prostorech. Pokud jsou tyto údaje uváděny, měly by odpovídat této normě. 
Poznámka recenzenta: V textu normy je citována Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 
1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na 
energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost. V ČR jsou souvisejícími předpisy zákon 
č.406/2004 Sb., o hospodaření energií a vyhláška č.442/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické 
dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na 
trh. ČSN EN 13032-2 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 50419 (36 0800) Značení elektrických a elektronických zařízení 
v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE). Specifikuje značení 
- elektrických a elektronických zařízení v souladu s Článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES 
(WEEE – odpady z elektrických a elektronických zařízení); - které platí pro odpad 
elektrického a elektronického zařízení podle Přílohy IA Směrnice 2002/96/ES 
za předpokladu, že žádná část zařízení není součástí jiného typu zařízení, které nepatří 
do předmětu této Směrnice. Příloha IB Směrnice 2002/96/ES obsahuje indikační seznam 
výrobků, které patří do kategorií stanovených v Příloze IA této Směrnice; - které slouží 
k jasné identifikaci výrobce zařízení, pokud toto zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 
2005. Poznámka: Elektrické a elektronické zařízení, které bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 
2005, musí být označeno „přeškrtnutou popelnicí na kolečkách“. Vzor tohoto značení je 
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v kapitole 4 normy. Za pozornost stojí zkouška trvanlivosti značení, což se provádí lehkým 
benzínem s obsahem aromátů pod 0,1 % s tím, že musí být dodržena vhodná opatření 
z hlediska životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. (Čl. 4.2 o provedení značení.) ČSN EN 
50419 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 50416 (36 1025) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. 
Bezpečnost. Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro 
komerční účely. Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1 Elektrické spotřebiče 
pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky. Byla vypracována na 
základě vydání této normy z roku 2002. Musí se brát také v úvahu změny a revize Části 1 a 
data, kdy takové změny začnou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1. 
Tato norma doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na 
evropskou normu. Tam, kde není určitý článek z Části 1 uveden v této Části 2, tento článek 
platí, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí 
být odpovídající text z Části 1 podle toho upraven. Články, tabulky a obrázky, které doplňují 
články a obrázky v Části 1, jsou číslovány počínaje 101. Tato norma se vztahuje na 
bezpečnost elektrických pásových mycích strojů na nádobí na mytí talířů, mís, skla, příborů 
a podobných předmětů s nebo bez zařízení na ohřev vody nebo nucený oběh vzduchu při 
sušení; tyto stroje nejsou určeny pro domácí použití a jejich jmenovité napětí u jednorázových 
strojů zapojených mezi sebou jednou fází a nulovým vodičem není vyšší než 
250 V a u ostatních strojů není vyšší než 480 V. Tlak stříkání vody nesmí překročit 1 MPa. 
Největší změny doznala kapitola 19 - Abnormální činnost, kapitola 20 – Stabilita 
a mechanická nebezpečí a kapitola 22 – Konstrukce. Za pozornost stojí kapitola 32 – Záření, 
toxicita a podobná nebezpečí, kde se uvádí, že tato kapitola z Části 1 platí. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě 
evropské strojírenské směrnice nově zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 50416 byla vydána 
v září 2005. 

ČSN EN 60335-2 (36 1045) 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. Navíc jsou vydávány druhé, třetí a čtvrté edice s tím, že do 
určitého data platí dvě i tři normy stejného čísla vedle sebe (viz dále). Recenze proto 
zveřejňujeme postupně tak, jak vycházejí, prakticky v každém pokračování AHEM, vydávaném 
už několik let dvakrát ročně.  

Přesto pokládáme za potřebné zopakovat 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., 3. nebo 4. 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 
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domácnost a podobné účely - Část 2: (a uvede se název příslušného dílu, popř. i starší třídicí 
znak 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 resp. měly 
třídicí znak 36 1055 a v krátké době všechny pozbudou platnosti – pokud se tak již nestalo; 
„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 je 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. Naléhavě – v této souvislosti – tedy znovu upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou (a výjimečně i tří) norem stejného čísla, konkrétně na souběžnou platnost ed. 1 a 2, resp. 
ed. 2 a 3, výjimečně i 4, s tím, že ed. 1 – jak jsme již uvedli – v normách označována není. 
V pochybnostech doporučujeme zejména překontrolovat data vydání souběžně platných 
norem, protože někdy souběžně existuje několik vydání, lišících se datem, ale neoznačených 
edicí. 

V mnoha „dílech“ (částech) 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 druhé polovině r. 2005 byly k dispozici tyto (dále uvedené) části, většinou 
označené jako ed. 2 nebo (výjimečně 3 a 4), již nových třídicích znaků:  

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost 
a podobné účely. Bezpečnost. Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na 
nádobí pro komerční účely. Vztahuje se na bezpečnost elektrických strojů na mytí talířů, 
misek, skleněného nádobí, příborů a podobných předmětů, a to s nebo bez použití zařízení na 
ohřev vody nebo sušení, které nejsou určeny pro použití v domácnosti a jejichž jmenovité 
napětí u jednofázových spotřebičů není vyšší než 250 V a u ostatních není vyšší než 480 V. 
Největší změny doznala kapitola 7 - Značení a návody, kapitola 19 - Abnormální činnost, 
kapitola 20 – Stabilita a mechanická nebezpečí a kapitola 22 – Konstrukce. ČSN EN 60335-2-
58 ed. 2 byla vydána v září 2005. S účinností od 1. 12. 2007 se ruší ČSN EN 60335-2-58 
z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost 
a podobné účely. Bezpečnost. Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro 
elektrické ohradníky. Tato část cizojazyčné čtyřiceti tří stránkové normy obsahuje v českém 
jazyce pouze dvě strany, a to Národní předmluvu a tuto Anotaci obsahu: Tato norma se 
vztahuje na bezpečnost zdrojů energie pro elektrické ohradníky, jejichž jmenovité napětí není 
vyšší než 250 V a pomocí nichž lze napájet nebo monitorovat vodiče ohradníků 
v zemědělství, při dozoru nad volně žijícími zvířaty a u ochrany plotů. Předmětem této normy 
jsou zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě, bateriové zdroje pro elektrické 
ohradníky připojitelné k síti a zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené z baterií buď 

 68



vestavěných bez možnosti dobíjení nebo oddělených. V této normě je tedy česky vydán jen 
titulní list, plný text normy je anglický. ČSN EN 60335-2-76 byla vydána v říjnu 2005. 
S účinností od 1. 11. 2007 se ruší ČSN EN 60335-2-76 z října 2000, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou.  

ČSN EN 60335-2-95 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost 
a podobné účely. Bezpečnost. Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle 
pohyblivá garážová vrata pro domovní použití. Zabývá se bezpečností elektrických 
pohonů garážových vrat pro domovní použití, která se otevírají a zavírají ve svislém směru, 
přičemž jmenovité napětí pohonů nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u 
ostatních spotřebičů. Zabývá se také nebezpečími souvisícími s pohybem těchto elektricky 
poháněných garážových vrat. Tato norma se nezabývá nebezpečími pocházejícími ze 
samotného mechanizmu vrat nebo okének ve vratech. V možné míře pojednává tato norma o 
běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby 
v blízkém okolí domu. Za pozornost stojí úvodní text k návodu k použití, který je 
normalizován v kapitole 7 – Značení a návody. Zní: VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ 
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. JE ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST 
OSOB DODRŽET VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. V téže 
kapitole je dále významný úvodní text k návodu pro instalaci. Zní: VÝSTRAHA. 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY, 
PROTOŽE NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ. 
Konečně je v téže kapitole požadavek, aby všechny pohony byly dodávány se štítkem: 
ZABRAŇTE V PŘÍSTUPU DĚTEM K POHYBUJÍCÍM SE VRATŮM. Tento nápis 
může být nahrazen výstražnou značkou, která je na obr. 102. (Je na něm hrající si dítě a vrata, 
mezi nimiž je tlustá šipka naznačující odstup.) Konečně systémy ochrany proti zachycení 
musí být dodávány se štítkem: VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ ZACHYCENÍ. PRAVIDELNĚ 
KONTROLUJTE A, POKUD JE TO NUTNÉ, PROVEĎTE NASTAVENÍ, ABY SE 
ZAJISTILO, ŽE VRATA ZMĚNÍ SMĚR POHYBU, JAKMILE SE DOTKNOU 50 MM 
VYSOKÉHO PŘEDMĚTU UMÍSTĚNÉHO NA PODLAZE. Největší změny – oproti 
Části 1 – jsou v kapitolách 7 – Značení a návody a 20 – Stabilita a mechanická nebezpečí. 
ČSN EN 60335-2-95 ed. 2 byla vydána v červenci 2005. S účinností od 1. 9. 2007 se ruší 
ČSN EN 60335-2-95 ze září 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

ČSN EN 60335-2-105 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné 
účely. Bezpečnost. Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty. 
Zabývá se bezpečností elektrických multifunkčních sprchových koutů pro domácnost 
a podobné použití, jejichž jmenovité napětí u jednofázových spotřebičů není vyšší než 
250 V a u ostatních není vyšší než 480 V. tato norma také platí pro spotřebiče, které nejsou 
určeny pro normální použití v domácnosti, ale které mohou přesto představovat nebezpečí pro 
veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro použití v hotelích, ve fitnes centrech a podobných 
prostorech. ČSN EN 60335-2-105 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 60456 ed.2 (36 1060) Pračky pro domácnost. Metody měření funkce. 
Zabývá se metodami pro měření funkce praček pro domácnost s topnými zařízeními nebo bez 
nich a pro napájení studenou a/nebo teplou vodou. Zabývá se také spotřebiči pro 
odstřeďování vody odstředivou silou a platí pro spotřebiče pro praní i sušení textilií (nazývají 
se pračky-sušičky) vzhledem k jejich funkci praní. Tato norma se nezabývá bezpečností ani 
funkčními požadavky. ČSN EN 60456 ed.2 byla vydána v srpnu 2005. S účinností od 
1. 10. 2007 se ruší ČSN EN 60456 z října 2000, která do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem 
stejných čísel. 

 69



ČSN EN 61121 ed. 2 (36 1060) Bubnové sušičky pro domácnost. Metody měření 
funkce. Platí pro elektrické bubnové sušičky automatického a neautomatického typu pro 
domácnost, napájené studenou vodou nebo bez napájení vodou a opatřené topným zařízením. 
Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických 
bubnových sušiček pro domácnost, které zajímají uživatele, a popsat normalizované metody 
pro měření těchto charakteristik. Norma se nezabývá bezpečností ani funkčními požadavky. 
ČSN ISO 61121, ed. 2 byla vydána v prosinci 2005. S účinností od 1. 12. 2007 se ruší 
ČSN EN 61121 ze září 2000, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60086-3 ed. 2 (36 4110) Primární baterie. Část 3: Hodinkové baterie. 
Obsahuje česky pouze titulní list s národní předmluvou a touto Anotací obsahu: Tato norma 
stanoví rozměry, označení, metody zkoušek a požadavky pro primární baterie používané pro 
hodinky. Norma nově uvádí, že pro elektrické charakteristiky a pro údaje o funkčnosti má 
výrobce stanovit, jako byly použity zkoušky. Celý ostatní text normy (cca 47 stran) je 
paralelně francouzsky a anglicky. ČSN EN 60086-3 ed. 2 byla vydána v prosinci 2005. 
S účinností od 1. 3. 2008 se ruší ČSN EN 60086-3 z listopadu 1997, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60952-1 ed. 2 (36 4340) Letecké baterie. Část 1: Všeobecné zkušební 
požadavky a úrovně funkčnosti. Tato cizojazyčná norma obsahuje pouze dvě stránky 
v češtině s touto Anotací obsahu: Tato norma definuje zkušební postupy pro vyhodnocení 
porovnávání a kvalifikaci baterií a stanoví minimální úrovně odolnosti proti vlivům prostředí 
z hlediska jejich způsobilosti k použití v letadlech. Norma třídí letecké baterie do dvou 
kategorií a definuje baterie třídy I pro všeobecné použití a baterie třídy 2 pro zvláštní 
aplikace. Kromě toho jsou v kapitole 3 uvedeny definice řady dalších termínů zavedených 
výhradně pro soubor IEC 60952 mj. i způsobilost k použití v letadlech. V jednotlivých 
kapitolách normy jsou dále stanoveny podmínky zkoušek, požadavky kladené na měřící 
přístroje, požadavky týkající se elektrických parametrů a odpovídajících zkušebních postupů, 
požadavky pro zkoušky vlivu prostředí, dodatečné požadavky pro baterie třídy II a požadavky 
na zajišťování jakosti. Kromě prvního listu v češtině, je celý text normy (cca 89 stran) 
paralelně ve francouzské a anglické verzi. ČSN EN 60952-1 ed 2 byla vydána v srpnu 2005. 
S účinností od 1. 11. 2007 se ruší ČSN EN 60952-1 z dubna 1996, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60952-2 ed. 2 (36 4340) Letecké baterie. Část 2: Požadavky pro návrh 
a konstrukci. Tato cizojazyčná norma obsahuje pouze dvě stránky v češtině s touto Anotací 
obsahu: Tato norma stanoví požadavky na fyzické provedení, konstrukci a materiál nikl-
kadmiových a olověných leteckých akumulátorových baterií. Jedná se o akumulátorové 
baterie, které obsahují uzavřené větrané nebo ventilem řízené články nebo monoblokové 
baterie. Jmenované baterie se požívají jak pro všeobecné, tak i pro zvláštní letecké aplikace. 
Norma slouží pro stanovení přijatelných standardů jakosti pro baterie třídy I a baterie třídy II, 
které jsou požadovány pro kvalifikaci způsobilosti k použití v letadlech. V příloze A jsou 
uvedeny upřednostňované rozměry, uspořádání a jmenovité údaje. Příloha B uvádí konektory 
typů A, B, C, R, Q, R a S, které již byly kvalifikovány pro použití v leteckých bateriích. 
Kromě prvního listu v češtině, je celý text normy (cca 63 stran) paralelně ve francouzské 
a anglické verzi. ČSN EN 60952-2 ed 2 byla vydána v srpnu 2005. S účinností od 1. 11. 2007 
se ruší ČSN EN 60952-2 ze srpna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto 
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normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných 
čísel. 

ČSN EN 60952-3 ed. 2 (36 4340) Letecké baterie. Část 3: Specifikace výrobku 
a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti. Tato cizojazyčná norma má česky 
pouze první dvě strany, kde je také tato Anotace obsahu: Tato norma stanoví požadavky pro 
specifikaci výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti nikl-kadmiových 
a olověných leteckých akumulátorových baterií. Jedná se o akumulátorové baterie, které 
obsahují uzavřené větrané nebo ventilem řízené články nebo monoblokové baterie. 
Jmenované baterie se používají jak pro všeobecné tak i pro zvláštní letecké aplikace. Norma 
slouží pro stanovení přijatelných standardů jakosti pro baterie třídy I a baterie třídy II, které 
jsou požadovány pro kvalifikaci způsobilosti pro použití v letadlech. Kromě prvního listu 
v češtině, je celý text normy (cca 29 stran) paralelně ve francouzské a anglické verzi. 
ČSN EN 60952-3 ed 2 byla vydána v srpnu 2005. S účinností od 1. 11. 2007 se ruší 
ČSN EN 60952-3 z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN 36 4399 Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických 
akumulátorových článků a baterií. Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení. Obsahuje 
v českém jazyce jen jeden list s Národní předmluvou a anotací obsahu, dále je vydána 
paralelně ve francouzském a anglickém jazyce, v rozsahu 35 stran. Anotace obsahu: Tato 
norma popisuje základní podmínky potřebné pro vznik jednotlivých nebezpečí. To zahrnuje 
identifikaci a popis možných nebezpečí souvisejících s použitím a zneužitím nikl-kadmiových 
článků a baterií. Obsahuje také příklady pro návrh zařízení na snížení těchto nebezpečí na 
minimum. Navíc uvádí některé typické, nikoli všechny, příklady nesprávného použití nikl-
kadmiových článků a baterií, které mohou vyvolat nebezpečí, nebo činnosti, které je mohou 
snížit. Poznámka recenzenta: Autor evidentně směšuje pojmy „nebezpečí“ a riziko“. 
Nebezpečí zpravidla nelze snižovat protože existuje. Je možno je poznat, ale snížit je možno 
(i nutno) riziko (tedy pravděpodobnost), že se nebezpečí projeví. ČSN 36 4399 byla vydána 
v září 2005.  

ČSN EN 62124 (36 4621) Samostatné fotovoltaické (PV) systémy. Ověření 
návrhu. Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 62093 (36 4622) Součástky BOS pro fotovoltaické systémy. Přírodní 
prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 60601-1-6 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1-6: 
Všeobecné požadavky na bezpečnost. Skupinová norma: Použitelnost. Specifikuje 
požadavky na procesy analýzy, návrhu, ověřování a validace použitelnosti ve vztahu 
k bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů. Tato norma se vztahuje na normální 
použití a chyby při použití, ale vylučuje abnormální použití. ČSN EN 60601-1-6 byla vydána 
v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 8041 (36 4806) Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje. 
Stanovuje provozní specifikace a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot 
vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou 
zkoušku, periodické ověření a kontroly in-situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro 
kontroly in-situ. Vibrometry specifikované v této mezinárodní normě mohou být jednotlivé 
přístroje, kombinace přístrojů nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače. Přístroje 
na měření vibrací specifikované v této normě jsou určeny k měření vibrací v jedné nebo více 
takových aplikacích, jako jsou – vibrace přenášené na ruce (viz (ČSN EN) ISO 5349-
1); - celkové vibrace (viz (ČSN) ISO 2631-1, (ČSN) ISO 2631-2, (ČSN) ISO 2631-4); a –
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 nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz (ČSN) ISO 
2631-1). Velmi rozsáhlá norma, cca 92 stran. ČSN EN ISO 8041 Byla vydána v prosinci 
2005. Nahradila ČSN ISO 8041 z listopadu 1992. 

ČSN EN ISO 9919 (36 4821) Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní 
požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro 
zdravotnické použití. Stanovuje zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní 
vlastnosti přístrojů pro pulzní oximetrii, určených pro humánní použití. K těmto přístrojům 
patří i veškeré nezbytné příslušenství pro normální použití, např. monitor pulzního oximetru, 
sonda pulzního oximetru a prodlužovací kabel sondy. Tyto požadavky rovněž platí pro 
přístroje pro pulzní oximetrii, včetně monitorů pulzního oximetru, sond pulzního oximetru 
a prodlužovacích kabelů sondy, které byly regenerovány. K určenému použití přístrojů pro 
pulzní oximetrii patří stanovení saturace oxyhemoglobinu a frekvence pulzu pacientů ve 
zdravotnických zařízeních a v domácí péči. Požadavky této mezinárodní normy, kterými se 
nahrazují požadavky IEC 60601-1 (v ČR ČSN EN 60601-1) jsou odpovídajícím všeobecným 
požadavkům nadřazeny. Poměrně rozsáhlá norma, cca 85 stran. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového 
přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 334/2004 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády 
č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. ČSN EN ISO 9919 byla vydána v září 
2005. Nahradila ČSN EN 865 ze srpna 1998. 

ČSN EN 60728-7-1 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby. Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální 
vláknové soustavy. Specifikace fyzické vrstvy (PHY). Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 60728-7-2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby. Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální 
vláknové soustavy. Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC). Vydána v říjnu 
2005. 

ČSN EN 60728-7-3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby. Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální 
vláknové soustavy. Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru 
(PSTIB). Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 62297-1 (36 7553) Zprávy o spouštění pro televizní vysílání. Část 1: 
Formát. Vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 62297-2 (36 7553) Zprávy o spouštění pro televizní vysílání. Část 2: 
Metody přenosu. Vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 62298-1 (36 7554) Používání služby TeleWeb. Část 1: Všeobecný popis. 
Vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 62298-2 (36 7554) Používání služby TeleWeb. Část 2: Metody přenosu. 
Vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 62298-3 (36 7554) Používání služby TeleWeb. Část 3: Profil 
superteletextu. Vydána v prosinci 2005.  
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ČSN EN 61108-4 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 
a systémy. Globální navigační družicové systémy (GNSS). Část 4: Lodní přijímací 
zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku. Požadavky na funkci, 
metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. Vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 62252 (36 7850) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 
a systémy. Radar pro plavidla, která nespadají pod ustanovení Úmluvy SOLAS kapitola 
V. Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. Tato 
cizojazyčná norma obsahuje pouze tři stránky v češtině s Národní předmluvou a touto 
Anotací obsahu: Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky na zkoušení 
a požadované výsledky zkoušek radarů, které nejsou zcela ve shodě s funkčními normami 
IMO pro radary a vyhodnocovací zařízení radarů (RP) (MSC.64(67)). Kromě toho tato norma 
bere v úvahu IEC 60945. Pokud se požadavky této normy liší od požadavků IEC 60945, 
požadavky této normy mají přednost. Kromě prvních tří listů v češtině, je celý text normy 
(cca 145 stran) v angličtině. ČSN EN 62252 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 62226 (36 7910) Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na 
nízkých a středních kmitočtech. Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního 
elektrického pole indukovaných v lidském těle. Tento soubor norem bude vydáván 
postupně a bude mít následující strukturu: Část 1: Všeobecná ustanovení; Část 2: Vystavení 
magnetickým polím; Část 3: Vystavení elektrickým polím a Část 4: Elektrické parametry 
živých lidských tkání. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 62226-1 (36 7910) Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na 
nízkých a středních kmitočtech. Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního 
elektrického pole indukovaných v lidském těle. Část 1: Všeobecná ustanovení. Tento 
soubor norem bude vydáván postupně a bude mít následující strukturu: Část 1: Všeobecná 
ustanovení; Část 2: Vystavení magnetickým polím; Část 3: Vystavení elektrickým polím 
a Část 4: Elektrické parametry živých lidských tkání. Tato první část normy obsahuje česky 
jen dvě strany s Národní předmluvou a touto Anotací obsahu: Tato norma stanoví způsoby 
prokazování shody se základními omezeními při posuzování vystavení těla člověka 
elektrickým a magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech. Celý text normy (cca 
29 stran) je anglicky. 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. Je překvapující, že tato - z hlediska ochrany člověka - 
velmi důležitá norma nebyla přeložena, lze doufat, že se tak stane. ČSN EN 62226-1, byla 
vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 62226-2-1 (36 7910) Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na 
nízkých a středních kmitočtech. Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního 
elektrického pole indukovaných v lidském těle. Část 2-1: Vystavení magnetickým polím 
– 2D modely. Tato část 2-1 stotřinácti stránkové normy obsahuje v českém jazyce pouze 
Národní předmluvu s touto Anotací obsahu: Tato norma zavádí koeficient vazby K pro 
posuzování vystavení těla ve složitých situacích a podrobněji je definuje pro jednoduché 
modely lidského těla, vystaveného nehomogenním magnetickým polím na nízkých a 
středních kmitočtech do 100 kHz. Celý text normy (cca 113 stran) je paralelně francouzsky a 
anglicky. 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. Je překvapující, že tato - z hlediska ochrany člověka - velmi důležitá 
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norma nebyla přeložena, lze doufat, že se tak stane. ČSN EN 62226-2-1 byla vydána 
v červenci 2005.  

ČSN EN 50090 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy 
(ČSN) EN 50090-5-1 je částí souboru evropských norem EN 50090, který bude obsahovat 
následující Části: Část 1: Normalizační struktura, Část 2: Přehled systému, Část 3: Aplikační 
hlediska, Část 4: Vrstvy nezávislé na médiích, Část 5: Média a vrstvy závislé na médiích, Část 
6: Rozhraní, Část 7: Management systému, Část 8: Posuzování shody výrobků, Část 9: 
Požadavky na instalaci. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 50090-2-3 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES). 
Část 2-3: Přehled systému. Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků 
určených k začlenění do HBES. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 50090-5-1 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES). 
Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích. Silové vedení pro HBES třída 1. Vydána 
v srpnu 2005.  

ČSN EN 62345 (36 8509) Formát ID pro systém 50 mm magnetooptického disku. 
Vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 62300 (36 8620) Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro 
zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky. Vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 60645-5 (36 8811) Elektroakustika. Audiometrické přístroje. Část 5: 
Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha. Vztahuje se na 
přístroje navržené především pro měření akustické impedance/admitance v zevním 
zvukovodu lidského ucha pomocí stanoveného zkušebního tónu. Uznává se, že je možné 
použít také jiné zkušební signály. Tato norma definuje vlastnosti, které musí být stanoveny 
výrobcem, stanovuje provozní specifikace pro tři třídy přístrojů a stanovuje vybavení, které je 
třeba pro tyto typy přístrojů. Norma popisuje metody zkoušek, které je třeba použít pro 
schvalovací zkoušky a uvádí návod k metodám používaným při rutinní kalibraci. Účelem této 
normy je zajistit, aby se shodovala měření provedená za srovnatelných zkušebních podmínek 
různými přístroji, které vyhovují této normě. Záměrem této normy není omezit vývoj nebo 
zabránit využití nových vlastností, ani odradit od inovačních postupů. ČSN EN 60645-5 byla 
vydána v září 2005. S účinností od 1. 12. 2007 se ruší ČSN EN 61027 z října 1995, která do 
uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 60118 (36 8860) Elektroakustika. Sluchadla. Norma se skládá 
z následujících částí vydaných pod obecným názvem Sluchadla: Část 0: Měření 
elektroakustických vlastností, Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem na vstupu, Část 2: 
Sluchadla s obvody automatického řízení zesílení, Část 3: Zařízení sluchadel jen z části 
nošených posluchačem, Část 4: Intenzita magnetického pole magnetických smyček 
používaných pro účely sluchadel, Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka, Část 6: Vlastnosti 
elektrických vstupních obvodů sluchadel, Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel ke 
kontrole kvality pro účely dodavatele, Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel 
za simulovaných pracovních podmínek in situ, Část 9: Metody měření vlastností sluchadel 
s výstupem na kostní vibrátor, Část 11: Značky a značení sluchadel a příslušenství, Část 12: 
Rozměry konektorů, Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a Část 14: Specifikace 
digitálního rozhraní. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 60118-13 ed. 2 (36 8860) Elektroakustika. Sluchadla. Část 13: 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Pokrývá všechny podstatné jevy 
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elektromagnetické kompatibility (EMC) u sluchadel. V této normě jsou popsány metody 
měření a přípustné úrovně. Pro účely této části jsou s ohledem na použití sluchadel 
definovány dvě třídy odolnosti sluchadel. „Kompatibilita blízko stojící osoby“ je definována 
jako situace, která zajišťuje možnost použití sluchadla v prostředích, ve kterých jsou 
v blízkosti osoby vybavené sluchadlem v provozu digitální bezdrátová zařízení. 
„Kompatibilita uživatele“ sluchadel bude zajišťovat použitelnost sluchadla v případech, kdy 
osoba nosící sluchadlo přiloží digitální bezdrátové zařízení na své ucho vybavené sluchadlem. 
ČSN EN 60118-13 byla vydána v listopadu 2005. S účinností od 1. 2. 2008 se ruší ČSN EN 
60118-13 z února 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka 
recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 61094 (36 8880) Měřicí mikrofony. Norma obsahuje následující 
části: Část 1: Technické požadavky na etalonové mikrofony, Část 2: Primární metoda pro 
tlakovou kalibraci laboratorních standardních mikrofon technikou reciprocity, 
Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném 
zvukovém poli technikou reciprocity, Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní 
mikrofony, Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových 
mikrofonů, Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 61094-6 (36 8880) Měřicí mikrofony. Část 6: Elektrostatické kalibrátory 
pro určení kmitočtové charakteristiky. Uvádí - směrnice pro konstrukci elektrostatických 
kalibrátorů k mikrofonům vybaveným elektricky vodivými membránami; - metody pro 
validaci elektrostatických kalibrátorů; - metody určování kmitočtové charakteristiky 
mikrofonu elektrostatickým kalibrátorem. ČSN EN 61094-6 byla vydána v září 2005. 

ČSN ISO/IEC 15504 (36 9027) Informační technologie. Posuzování procesu. 
Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Pojmy a slovník; Část 2: Realizace posouzení; Část 3: 
Návod na realizaci posouzení; Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobu 
procesu; a Část 5: Vzor modelu posuzování procesu. (Části 1 a 5 se připravují.) V druhém 
pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN ISO/IEC 15504-2 (36 9027) Informační technologie. Posuzování procesu. 
Část 2: Realizace posouzení. Vydána v září 2005. 

ČSN ISO/IEC 15504-3 (36 9027) Informační technologie. Posuzování procesu. 
Část 3: Návod na realizaci posouzení. Vydána v září 2005. Nahradila ČSN ISO/IEC TR 
15504-4 z listopadu 1999 a ČSN ISO/IEC TR 15504-6 z listopadu 1999.  

ČSN ISO/IEC 90003 (36 9043) Softwarové inženýrství. Směrnice pro použití 
ISO 9001:2000 na počítačový software. Poskytuje návod pro organizace při aplikaci 
ISO 9001:2000 na akvizici, dodání, vývoj, provozování a údržbu počítačového softwaru 
a návazných podpůrných služeb. Nedoplňuje ani jinak nemění požadavky 
(ČSN) ISO 9001:2000. Směrnice obsažené v této normě nejsou určeny pro používání jako 
kritéria posuzování v systému registrace/certifikace managementu jakosti. Rozsáhlá norma, 
cca 54 stran. ČSN ISO/IEC 90003 byla vydána v listopadu 2005. Touto normou se nahrazuje 
již zrušená ČSN EN ISO 9000-3 z ledna 1999. 

ČSN CLC/TS 62367 (36 9061) Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL 
v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení). 
V této normě je v českém jazyce uvedena jen Národní přemluva a tato Anotace obsahu: Tato 
technická specifikace určuje včlenění bezpečnosti pro obvody se signály xDSL v zařízeních 
připojených k telekomunikační síti a uvádí pravidla pro zacházení s takovými zařízeními 

 75



v kontextu se souborem IEC 60950. Dále je třináctistránková norma publikována v anglickém 
jazyce. ČSN CLC/TS 62367 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN P CEN/TS 1923 (36 9124) Evropské repertoáry znaků a jejich kódování. 
Kódování jedním 8-bitovým bytem. Vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 1923 
z ledna 1999. 

ČSN ISO/IEC 9075 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec), Část 
2: Základy (SQL/Základy), Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI), Část 4: Persistentně 
uchované moduly (SQL/PSM), Část 5: Vazby hostitelského jazyka (SQL/Vazby), 
Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED), Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB), 
Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schéma), Část 13: Rutiny a typy SQL 
používající programovací jazyk Java (SQL/JRT) a Část 14: Specifikace spojené s XML 
(SQL/XML). V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN ISO/IEC 9075-1 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec). Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 9075-1 z listopadu 2001. 

ČSN ISO/IEC 9075-2 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Část 2: Základy (SQL/Základy). Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN ISO/IEC 9075-2 
z listopadu 2001. 

ČSN ISO/IEC 9075-3 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI). Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 9075-3 z listopadu 2001. 

ČSN ISO/IEC 9075-4 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM). Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 9075-4 z listopadu 2001. 

ČSN ISO/IEC 9075-9 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. SQL. 
Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED). Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 9075-9 z prosince 2002. 

ČSN ISO/IEC 9075-10 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. 
SQL. Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB). Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN ISO/IEC 9075-10 z prosince 2002. 

ČSN ISO/IEC 9075-11 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. 
SQL. Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata). Vydána v říjnu 2005. 

ČSN ISO/IEC 9075-13 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. 
SQL. Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT). 
Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN ISO/IEC 9075-13 z října 2003. 

ČSN ISO/IEC 9075-14 (36 9178) Informační technologie. Databázové jazyky. 
SQL. Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). Vydána v říjnu 2005. 

ČSN ISO/IEC 7816 (36 9205 a 36 9734) Identifikační karty. Karty 
s integrovanými obvody. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Karty s kontakty. 
Fyzikální charakteristiky, Část 2: Karty s kontakty. Rozměry a umístění kontaktů, 
Část 3: Karty s kontakty. Elektrické rozhraní a protokoly přenosu, Část 4: Organizace, 
bezpečnost a příkazy pro výměnu, Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací, Část 6: 
Mezioborové datové prvky pro výměnu, Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný 
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kartový dotazovací jazyk (SCQL), Část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace, Část 9: Příkazy 
pro správu karet, Část 10: Karty s kontakty. Elektronické signály a odpověď na reset pro 
synchronní karty, Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami a Část 15: Aplikace 
kryptografické informace. Poznámka recenzenta: Proč mají některé části této normy třídicí 
znak 36 9205 a jiné 36 9734 nelze z norem vyčíst. Normy nicméně seřazujeme podle čísel 
částí, nikoliv podle třídicích znaků. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO/IEC 7816-5 (36 9205) Identifikační karty. Karty s integrovanými 
obvody. Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací. Vydána v prosinci 2005. Nahradila 
ČSN EN ISO/IEC 7816-5 z října 1996. 

ČSN ISO/IEC 13712 (36 9249) Informační technologie. Dálkové operace: Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Pojmy, model a notace, Část 2: Realizace OSI. 
Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE) a Část 3: Realizace OSI. 
Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE). V druhém pololetí 2005 
byla k dispozici tato část:  

ČSN ISO/IEC 13712-1+Amd.1 (36 9249) Informační technologie. Dálkové 
operace: Pojmy, model a notace. Vydána v srpnu 2005. 

ČSN ISO 10202 (36 9736) Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní 
architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody. 
Norma obsahuje tyto části: Část 1: Životní cyklus karty, Část 2: Proces transakce, Část 3: 
Vztahy mezi kryptografickými klíči, Část 4: Bezpečné aplikační moduly, Část 5: Použití 
algoritmů, Část 6: Ověření držitele karty, Část 7: Správa klíčů, Část 8: Všeobecné zásady 
a přehled. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN ISO 10202-2 (36 9736) Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní 
architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody. 
Část 2: Proces transakce. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN ISO 10202-4 (36 9736) Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní 
architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody. 
Část 4: Bezpečné aplikační moduly. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN ISO 10202-7 (36 9736) Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní 
architektura systémů finančních transakcí využívající karty s integrovanými obvody. 
Část 7: Správa klíčů. Vydána v srpnu 2005. 

ČSN ISO 10202-8 (36 9736) Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní 
architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody. 
Část 8: Všeobecné zásady a přehled. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN CLC/TS 61482-1 (35 9737) Práce pod napětím. Materiály pro oblečení osob 
odolné proti ohni chránící před tepelným účinkem. Tepelná rizika elektrického oblouku. 
Část 1: Zkušební metody. Specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálů 
proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro zkoušky oblečení odolného proti teplu a 
ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. Tyto metody se používají na měření a 
popis vlastností materiálů, výrobků, sestav nebo obleků odpovídající konvenční a zářivé 
energii produkované elektrickým obloukem na volném vzduchu za řízených laboratorních 
podmínek. ČSN CLC/TS 61482-1 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN 36 9796 Informační technologie. Bezpečnostní techniky. Struktura detekce 
průniku do IT. Vydána v červenci 2005.  
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ČSN ISO/IEC 19761 (36 9984) Softwarové inženýrství. COSMIC-FFP. Metoda 
měření rozsahu funkcí. Vydána v srpnu 2005.  

Třída 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 2005 celkem 86 norem (k témuž datu v r. 2004 - 86, 
v r. 2003 - 94, v r. 2002 - 98, v r. 2001 - 95 a v r. 2000 - 94 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě zachytili 
1 normu. Za rok 2005 to bylo celkem 8 norem. 

ČSN EN 60670-1 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro 
domovní a podobné pevné elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky. Platí pro 
krabice, úplné kryty a části úplných krytů (dále nazývané „krabice“ a „úplné kryty“) pro 
elektrická příslušenství se jmenovitým napětím nepřesahujícím AC 1 000 V a DC 1 500 V, 
určená pro domácí nebo podobné pevné elektrické instalace, vnitřní nebo venkovní. Krabice 
a úplné kryty odpovídající této normě jsou vhodné pro použití při teplotě okolí, která 
normálně nepřesahuje 25oC, občas však dosahuje 35oC. Poměrně rozsáhlá norma, cca 60 
stran. ČSN EN 60670-1 byla vydána v říjnu 2005. S účinností od 1. 10. 2007 se ruší 
ČSN 37 0100 z 8. 5. 1985 a částečně ČSN 33 2312 z 8. 5. 1985, které do uvedeného data platí 
souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost tří 
norem nestejných 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 2005 celkem 222 norem (k témuž datu v r. 2004 - 209, 
v r. 2003 - 205 v r. 2002 - 189, v r. 2001 - 195 a v r. 2000 - 192 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
15 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 25 norem. 

ČSN EN 45510 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Norma se 
skládá z následujících částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2-1: Elektrické zařízení. 
Výkonové transformátory, Část 2–2: Elektrické zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení, 
Část 2-3: Elektrické zařízení. Stacionární baterie a nabíječe, Část 2–4: Elektrické zařízení. 
Statické vysokovýkonové měniče, Část 2-5: Elektrické zařízení. Motory, Část 2–6: Elektrické 
zařízení. Generátory, Část 2-7: Elektrické zařízení. Spínací a řídicí zařízení, 
Část:2-8: Elektrické zařízení. Silové kabely, Část 2-9: Elektrické zařízení. Kabelové systémy, 
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Část 3–1: Kotle. Vodotrubné kotle, Část 3–2: Kotle. Žarotrubné kotle, Část 3-3:Kotle. Kotle 
s fluidní topnou vrstvou, Část 4-1: Pomocná zařízení kotlů. Zařízení pro snižování emisí 
prachu, Část 4–2: Pomocná zařízení kotlů. Ohříváky – spaliny/vzduch, pára/vzduch 
a spaliny/spaliny, Část 4–3: Pomocná zařízení kotlů. Zařízení k dopravě vzduchu a spalin 
kotlem, Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů. Zařízení k přípravě paliva, Část 4–5: Pomocná 
zařízení kotlů. Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu, 
Část 4-6: Pomocná zařízení kotlů. Odsíření kouřových plynů (De-SOx ), Část 4-7: Pomocná 
zařízení kotlů. Dopravníky na popel, Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů. Dopravníky na prach, 
Část 4–9: Pomocná zařízení kotlů. Ofukovače sazí, Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů. 
Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx ), Část 5-1: Turbíny. Parní turbíny, Část 5–2: 
Turbíny. Plynové turbíny, Část 5–3: Turbíny. Větrné turbíny, Část 5–4: Turbíny. Vodní 
turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny, Část 6–1: Pomocná zařízení turbín. 
Odplyňováky, Část 6–2: Pomocná zařízení turbín. Ohříváky napájecí vody, Část 6–3: 
Pomocná zařízení turbín. Kondenzace, Část 6-4: Pomocná zařízení turbín. Čerpadla, Část 
6-5: Pomocná zařízení turbín. Systémy suchého chlazení, Část 6–6: Pomocná zařízení turbín. 
Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže, Část 6–7: Pomocná zařízení turbín. Separátory 
vlhkosti a přihříváky, Část 6-8: Pomocná zařízení turbín. Jeřáby, Část 6–9: Pomocná zařízení 
turbín. Systémy chladicí vody, Část 7–1: Potrubí a armatury. Vysokotlaké potrubní systémy, 
Část 7-2: Potrubí a armatury. Armatury kotle a vysokotlakého potrubí a Část 8–1: Řídicí 
a přístrojová technika. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 45510-2-8 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 2-8: 
Elektrické zařízení. Silové kabely. Poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro 
pořizování silových kabelů nn (LV) a kabelů vn (MV) pro použití v elektrárnách. Tento 
pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných 
elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu 
uvažovány. Tento pokyn se týká pouze silových kabelů s napětím do Um = 41,5 kV včetně. 
Tento pokyn se netýká kabelů distribuční soustavy, řídicích a měřicích systémů nebo 
komunikačních systémů. Návody pro technickou specifikaci kabelů, včetně jejich instalace 
a ukončení jsou uvedeny v (ČSN) EN 45510-2-6. Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci 
zařízení nežli k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci 
uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které 
má být dodáno. ČSN EN 45510-2-8 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 45510-
2-8 z února 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 45510-2-8 z února 2005 převzala 
EN 45510-2-8:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem. 

ČSN EN 13941 (38 3370) Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí 
bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí. Stanoví pravidla pro 
navrhování, výpočet a ukládání bezkanálových sdružených konstrukcí vodních tepelných 
a dopravních sítí, se sdruženými trubkami podle (ČSN) EN 253 pro nepřetržitý provoz 
s horkou vodou o proměnlivých teplotách až do 120 °C a občasných špičkových teplotách až 
do 140°C s nejvyšším provozním tlakem 25 barů (přetlak). Tato norma předpokládá použití 
teplonosné látky v podobě upravené vody, u které po změkčení, snížení obsahu soli, 
odvzdušnění, přidání chemikálií nebo jiné úpravě, bude zamezeno její korozní působení 
a tvorba usazenin v potrubí. Tato norma neplatí pro zařízení jako: - čerpadla, - výměníky 
tepla, - kotle, nádrže, - zařízení napojených odběratelů. Tato norma předpokládá, že 
u uvedených zařízení, s ohledem na vlivy způsobené tepelnou sítí a zatížením vycházejícím 
ze stavebních poměrů, bude plně zajištěna jejich funkčnost a životnost. Velmi rozsáhlá 
norma, cca 114 stran. ČSN EN 13941 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 13941 
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z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13941 z listopadu 2003 převzala 
EN 13941:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 253 (38 3371) Vedení vodních tepelných sítí. Bezkanálové sdružené 
konstrukce předizolovaných potrubí. Sdružená konstrukce sestavená z ocelové 
teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu. 
Vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 253 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN z listopadu 2003 převzala EN 253:2003 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma je přejímána překladem. 

ČSN EN 448 (38 3372) Vedení vodních tepelných sítí. Bezkanálové sdružené 
konstrukce předizolovaných potrubí. Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné 
trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu. Vydána v srpnu 
2005. Nahradila ČSN EN 448 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN z listopadu 2003 převzala EN 448:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma je přejímána překladem. 

ČSN EN 488 (38 3373) Vedení vodních tepelných sítí. Bezkanálové sdružené 
konstrukce předizolovaných potrubí. Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky 
s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu. Vydána v srpnu 
2005. Nahradila ČSN EN 488 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN z listopadu 2003 převzala EN 488:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma je přejímána překladem. 

ČSN EN 489 (38 3374) Vedení vodních tepelných sítí. Bezkanálové sdružené 
konstrukce předizolovaných potrubí. Spojky pro ocelové teplonosné trubky 
s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu. Vydána v srpnu 
2005. Nahradila ČSN EN 489 (38 3374) z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN z listopadu 2003 převzala EN 489:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma je přejímána překladem. 

ČSN EN 14419 (38 3375) Vedení vodních tepelných sítí. Bezkanálové sdružené 
konstrukce předizolovaných potrubí. Systémy kontroly provozu. Vydána v říjnu 2005. 
Nahradila ČSN EN 14419 z dubna 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14419 
z dubna 2004 převzala EN 14419:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14466 (38 9305) Požární čerpadla. Přenosné motorové stříkačky. 
Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky. Tento dokument je normou typu C jak je 
uvedeno v (ČSN) EN ISO 12100-1. Platí pro přenosné motorové stříkačky používající požární 
odstředivá čerpadla definovaná v (ČSN) EN 1028; stříkačky jsou poháněny vlastním 
spalovacím motorem a nejsou určeny k trvalému zabudování do požárních vozidel a vozidel 
záchranné služby ani k dlouhodobému provozu bez dozoru obsluhy. Tento dokument se 
zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, souvisejícími 
s popsanými motorovými stříkačkami, jestliže jsou používány tak, jak je zamýšleno, a za 
podmínek předpokládaných výrobcem. (Viz kapitolu 4, která obsahuje, jak je to v normách 
tohoto charakteru obvyklé, tabelárně zpracovaný přehled především úrazových nebezpečí, 
včetně elektrických, nebezpečí vytvářených hlukem, chemickými látkami a zanedbáním 
ergonomických zásad.) Norma řeší rovněž návrh, montáž a provoz přenosné motorové 
stříkačky a stanoví rovněž požadavky na provedení těchto stříkaček. Tento dokument platí pro 
přenosné motorové stříkačky používané při teplotách okolního prostředí od –15°C do + 35°C. 
Tento dokument neobsahuje konkrétní požadavky na hnací motor, ale zabývá se nebezpečími 
souvisejícími s rozhraním mezi motorem a čerpadle. Při tvorbě tohoto dokumentu se 
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předpokládalo, že tento stroj budou obsluhovat a udržovat pouze vyškolení pracovníci, a že 
komponenty budou udržovány v dobrém a provozuschopném stavu tak, aby byly zachovány 
požadované vlastnosti. Zkušební předpis pro hluk, který je v tomto dokumentu zvažován (viz 
Přílohu E) umožní získat zkušenosti při měření emisí hluku s ohledem na budoucí revize. 
Norma neplatí pro přenosné motorové stříkačky, které byly vyrobeny před datem zveřejnění 
této normy organizací CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením 
vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném 
znění. ČSN EN 14466 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 14710 (38 9315) Požární čerpadla. Požární odstředivá čerpadla bez 
zařízení pro zavodnění. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Třídění, všeobecné 
a bezpečnostní požadavky a Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků. Za 
pozornost v obou částech stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. V druhém pololetí 
2005 byly k dispozici obě části: 

ČSN EN 14710-1 (38 9315) Požární čerpadla. Požární odstředivá čerpadla bez 
zařízení pro zavodnění. Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky. Platí pro 
požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění označená jako – plovoucí čerpadla 
(FPN-F); - ponorná čerpadla (FPN-S) nebo – přeplňovaná čerpadla (FPN-B). Požární 
odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění jsou určena vstupními a výstupními 
přípojkami a také zakončením hřídele. Platí pro požární čerpadla bez zařízení pro zavodnění, 
používaná při teplotách okolního prostředí mezi –15°C a 40°C. Tento dokument pojednává 
v kapitole 4 o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a o událostech, které mohou 
nastat při uvádění požárních odstředivých čerpadel bez zařízení pro zavodnění do činnosti, při 
jejich provozování a údržbě, používaných tak, jak je zamýšleno, a při podmínkách 
stanovených výrobcem. (Kapitola 4 obsahuje, jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, 
tabelárně zpracovaný přehled především úrazových nebezpečí, včetně elektrických, nebezpečí 
vytvářených hlukem a zanedbáním ergonomických zásad.) Tento dokument nepojednává 
o technických požadavcích na bezpečnost při navrhování nebo výrobě hnacích ústrojí 
(pohonů) nebo pomocných zařízení, které mají být připojeny ke vstupním a výstupním 
přípojkám. Netýká se rizik přímo způsobených prostředky, které jsou určeny pro přenášení, 
přemísťování a pohyb čerpacích ústrojí v průběhu provozu nebo mezi fázemi provozu, ani 
požadavků na zařízení pro přenos energie. Norma neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez 
zařízení pro zavodnění, která byla vyrobena před datem vydání této normy organizací CEN. 
ČSN EN 14710-1 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 14710-2 (38 9315) Požární čerpadla. Požární odstředivá čerpadla bez 
zařízení pro zavodnění. Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků. 
Týká se ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá čerpadla 
bez zařízení pro zavodnění, jak jsou specifikována v (ČSN) EN 14710-1. Tato norma neplatí 
pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, která byla vyrobena před datem 
vydání této normy organizací CEN. ČSN EN 14710-2 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 13204 (38 9340) Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro 
hasičské a záchranné jednotky. Požadavky na bezpečnost a provedení. Pojednává 
o technických požadavcích na minimalizaci rizik z nebezpečí uvedených v kapitole 4, které 
mohou nastat v průběhu provozu a/nebo údržby dvojčinného hydraulického vyprošťovacího 
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zařízení v případě, že se provádějí tak, jak je určeno výrobcem nebo jeho zplnomocněným 
zástupcem. (V této kapitole nejsou – jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé – 
tabelárně zpracována jednotlivá nebezpečí. V této normě se tak stalo v normativní Příloze A, 
kde jsou uvedena především mechanická a elektrická nebezpečí, nebezpečí vytvářená hlukem, 
látkami a materiály, včetně biologických nebezpečí, zanedbáním ergonomických zásad apod. 
Logicky pak v kapitole 5 následují potřebná preventivní opatření.) Všechny bezpečnostní 
požadavky podle tohoto dokumentu platí pro dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení 
vyrobené po datu vydání této normy. Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení je určeno 
pro použití hasičskými a záchrannými jednotkami, zejména pro rozstřihávání, rozpínání nebo 
odtlačování konstrukčních částí silničních vozidel, lodí, vlaků, konstrukcí letadel a budov při 
haváriích. Toto zařízení podle definice v kapitole 3 sestává ze samostatné pohonné jednotky, 
nástroje (nástrojů), nezbytných spojovacích vedení a určených příslušenství. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové 
strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: 
V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13204 byla vydána 
v srpnu 2005. 

ČSN EN 13821 (38 9602) Prostředí s nebezpečím výbuchu. Prevence a ochrana 
proti výbuchu. Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem. 
Stanovuje zkušební metodu pro určování minimální zápalné energie směsi prachu se 
vzduchem pro elektricky vytvářené jiskry. Zkušební metoda není vhodná pro použití se 
známými výbušninami, střelným prachem, dynamitem, výbušninami, které potřebují kyslík 
pro hoření, pyroforickými látkami nebo látkami nebo směsmi látek, které se za určitých 
podmínek chovají podobným způsobem. Pokud jsou jakékoliv pochybnosti o existenci 
nebezpečí v důsledku výbušných vlastností, má být vyhledána rada u odborníků. Na konci 
této kapitoly je uvedeno ještě toto UPOZORNĚNÍ – Je důležité, aby byla přijata opatření 
pro ochranu zdraví obsluhy provádějící zkoušky z hlediska nebezpečí požáru, výbuchu 
a/nebo toxických účinků produktů hoření. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, 
že jde o harmonizovanou normu, a to jednak ke směrnici 94/9/ES pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu, jednak k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta 1: V normě z r. 2002 je citována v té době již neplatná stará 
strojírenská směrnice 89/392/EHS! Poznámka recenzenta 2: Směrnice 94/9/ES je v ČR 
zavedena nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 
a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v platném znění. 
Směrnice 98/37/ES, změněná směrnicí 98/79/ES jsou v ČR zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 13821 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 13821 z června 2003. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13821 z června 2003 převzala EN 13821:2002 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13463 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Základní metody a požadavky; Část 2: 
Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“; Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“; Část 5: 
Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“; Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“ a Část 
8: Ochrana kapalinovým závěrem „k“. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 13463-2 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“. Stanovuje požadavky pro 
konstrukci a zkoušení závěrů omezujících průtok, určených pro neelektrická zařízení pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde bude okolní výbušná atmosféra pouze 
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výjimečně a pouze pro krátké časové období. Tento dokument doplňuje požadavky 
(ČSN) EN 13463-1, jejíž požadavky plně platí pro zařízení konstruovaná podle této normy. 
Zařízení, které odpovídá ustanovením této normy, splňuje požadavky pro skupinu II – 
zařízení kategorie 3. Typ ochrany proti vznícení, popsaný v této normě není vhodný pro 
kombinaci s jinými typy ochrany, pro vytvoření zařízení jiné kategorie než kategorie 3. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke 
směrnici 94/9/ES pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Poznámka recenzenta: Citovaná 
směrnice byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu v platném znění. ČSN EN 13463-2 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 13463-3 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“. Stanovuje požadavky pro navrhování, 
konstrukci, zkoušení neelektrických zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, která jsou chráněna typem ochrany: Pevný závěr „d“. Typ ochrany použitý v tomto 
dokumentu může být použit samostatně nebo v kombinaci s ostatními typy ochrany proti 
vznícení tak, aby byly splněny požadavky pro zařízení skupiny I, kategorie M2 nebo skupiny 
II, kategorie 1 a 2, v závislosti na hodnocení nebezpečí vznícení podle (ČSN) EN 13463-1. 
Tento dokument nesmí být používán pro zařízení určená pro použití v sirném prachu 
a organických peroxidech v důsledku potíží při stanovování požadavků a zkoušení. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke 
směrnici 94/9/ES pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Poznámka recenzenta: Citovaná 
směrnice byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu v platném znění. ČSN EN 13463-3 byla vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 13463-6 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“. Stanovuje požadavky pro 
navrhování a konstrukci neelektrických zařízení určených pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, které jsou chráněny typem ochrany: Hlídání iniciačních zdrojů „b“. 
Tento dokument doplňuje požadavky (ČSN) EN 13463-1, které rovněž platí pro zařízení 
konstruované podle tohoto dokumentu. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 94/9/ES pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Poznámka recenzenta: Citovaná směrnice byla v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené 
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v platném znění. ČSN EN 13463-6 byla vydána 
v prosinci 2005.  

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 2005 celkem 27 norem (k témuž datu v r. 2004 - 27, 
v r. 2003 - 27, v r. 2002 - 28, v r. 2001 - 28 a v r. 2000 rovněž - 28 norem). Od roku 2000 je 
tato malá třída norem prakticky bez pohybu. Ani v druhém pololetí 2005, z něhož pocházejí 
naše recenze a záznamy, do ní nebyla doplněna žádná nová norma. Za rok 2005 to bylo 
celkem       norem. 
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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 2005 celkem 5 norem (k témuž datu v r. 2004 - 5, 
v r. 2003 - 20, v r. 2002 - 20, v r. 2001 - 24 a v r. 2000 - 24 norem). Tato třída norem je 
prakticky bez pohybu. V prvním ani ve druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše 
recenze a záznamy, do ní nebyla doplněna žádná nová norma. (Úbytek norem ve třídě jde na 
vrub rušení zastaralých norem bez náhrady.)  

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 2005 celkem 220 norem (k témuž datu v r. 2004 - 224, 
v r. 2003 - 247, v r. 2002 - 322, v r. 2001 - 322 a v r. 2000 - 334 norem). (Pomalý úbytek 
norem ve třídě jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady.) 

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 2005 celkem 1775 norem (k témuž datu v r. 2004 - 1768, 
v r. 2003 - 1700, 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 2005 jen 3 normy (k témuž datu v r. 2004 - 4, 
v r. 2003 - 4, v r. 2002 - 4, v r. 2001 - 6 a v r. 2000 - 6 norem). Od roku 2000 je tato malá 
třída norem prakticky bez pohybu. Přesto jsme, v prvém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, v této třídě zachytili 1 normu. Za rok 2005 to bylo celkem 
jedna norma, vydaná v prvém pololetí. 

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 
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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 2005 celkem 337 norem (k témuž datu v r. 2004 - 339, 
v r. 2003 - 340, v r. 2002 - 428, v r. 2001 - 433 a v r. 2000 - 444 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme dále v této třídě nezachytili 
žádnou normu. Za rok 2005 to bylo zachyceno celkem 5 norem, všechny v prvém pololetí. 

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 2005 celkem 63 norem (k témuž datu v r. 2004 - 48, 
v r. 2003 - 35, v r. 2002 - 22, v r. 2001 - 12 a v r. 2000 - 21 norem). V prvním ani ve druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše 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 2005 celkem 347 norem (k témuž datu v r. 2004 - 342, 
v r. 2003 - 356, v r. 2002 - 360, v r. 2001 - 380 a v r. 2000 - 370 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 11 norem. 

ČSN 46 1011-12 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Část 12: Zkoušení obilovin. 
Třídění sladovnického ječmene. Praktická metoda. Stanoví postup třídění sladovnického 
ječmene. Stručná norma, cca 4 strany. ČSN 46 1011-12 byla vydána v listopadu 2005, platí 
od 1. 1. 2006. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1011-12 z 11. 4. 1988. 

ČSN 46 1011-13 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Část 13: Zkoušení obilovin. 
Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene. Určuje postup stanovení klíčivosti 
sladovnického ječmene peroxidovou metodou. Stručná norma, cca 4 strany. ČSN 46 1011-13 
byla vydána v listopadu 2005, platí od 1. 1. 2006. Po nabytí platnosti této normy se ruší 
ČSN 46 1011-13 z 11. 4. 1988. 

ČSN 46 1011-14 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Část 14: Zkoušení obilovin. 
Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. Určuje postup stanovení energie klíčení 
sladovnického ječmene. Energie klíčení se z důvodů posklizňového dozrávání stanoví 
nejdříve po 45 dnech ode dne sklizně. Stručná norma, cca 4 strany. ČSN 46 1011-14 byla 
vydána v listopadu 2005, platí od 1. 1. 2006. Po nabytí platnosti této normy se ruší 
ČSN 46 1011-14 z 11. 4. 1988. 
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ČSN 46 2300 Olejnatá semena. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Společná 
ustanovení. Část 2: Semeno řepky. Část 3: Semeno máku. Část 4: Semeno hořčice. Část 5: 
Semeno lnu. Část 6: Semeno slunečnice. Část 7: Semeno sóji. V druhém pololetí 2005 byly 
k dispozici tyto části:  

ČSN 46 2300-5 Olejnatá semena. Část 5: Semeno lnu. Stanoví podmínky pro 
veškeré dodávky semene lnu olejnatého i přadného (Linum usitatissimum L), určeného pro 
výrobu olejů. Ve velmi stručné normě, cca 4 strany, stojí za pozornost v čl. 4.2 odkaz na to, 
že zdravotní nezávadnost se řídí požadavky ČSN 46 2300-1. ČSN 46 2300-5 byla vydána 
v září. Platí až od 1. 7. 2006. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 2300-5 z května 
1994.  

ČSN 46 2300-7 Olejnatá semena. Část 7: Semeno sóji. Stanoví podmínky pro 
veškeré dodávky semene sóji – sójových bobů (Glycine max. L. Merrill), s různou barvou 
slupky – žlutou, zelenou, hnědou, černou nebo dvoubarevnou, určené na výrobu olejů. Neplatí 
pro semeno sóji pro přímou spotřebu (luštěnina). Ve velmi stručné normě, cca 4 strany, stojí 
za pozornost v čl. 4.2 odkaz na to, že zdravotní nezávadnost se řídí požadavky ČSN 46 2300-
1. ČSN 46 2300-7 byla vydána v září. Platí až od 1. 7. 2006. Po nabytí platnosti této normy se 
ruší ČSN 46 2300-7 z května 1994.  

ČSN EN ISO 7088 (46 7001) Rybí moučka. Slovník. Definuje termíny, které se 
vztahují k rybí moučce. Česky, anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví, 
česky a anglicky je definováno cca 14 hesel. Stručná norma, cca 6 stran. ČSN EN ISO 7088 
byla vydána v prosinci 2005. 

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 2005 celkem 126 norem (k témuž datu v r. 2004 - 122, 
v r. 2003 - 143, v r. 2002 - 159, v r. 2001 - 157 a v r. 2000 - 145 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
3 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 6 norem. 

ČSN ISO 6814 (47 6000) Lesnické stroje. Mobilní a samojízdné stroje. Termíny, 
definice a třídění. Definuje termíny a poskytuje návod pro třídění mobilních lesnických 
strojů. Termíny a definice jsou stanoveny na základě konečného používání strojů 
předpokládaného výrobcem. Platí pro stroje konstruované pro používání v lesnictví pro 
přípravu místa, výsadbu, těžbu, zpracování a dopravu dřeva a dřevní hmoty. Není použitelná 
pro stroje konstruované k používání výhradně na pilách nebo ve skladech dřeva, pro silniční 
dopravní vozidla a pro visuté dopravní prostředky. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví, 
česky a anglicky je definováno cca 65 hesel. ČSN ISO 6814 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN ISO 8084 (47 6002) Lesnické stroje. Ochranné konstrukce chránící obsluhu 
před vnikajícími předměty. Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení. Stanovuje 
metodu laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných konstrukcí chránících 
obsluhu před vnikajícími předměty (OPS = operator protective structure) na lesnických 
strojích. Tato norma je použitelní pro mobilní lesnické stroje, jak jsou definovány 
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v (ČSN) ISO 6814, používané pro kácení, zpracování, vyvážení a přibližování. OPS jsou 
konstruovány pro zajištění přiměřené ochrany před vnikajícími předměty jako jsou odrostky, 
větve, přetržená lana navijáků a před nebezpečím probodnutí při lesnické práci, ale ne před 
malými vymrštěnými předměty jako jsou zuby řetězu pily. I OPS splňující kritéria provedení 
neposkytují člověku dokonalou ochranu za všech myslitelných okolností, ale předpokládá se 
zmenšení možnosti zranění obsluhy v obvyklých provozních podmínkách. Poměrně stručná 
norma, cca 7 stran. ČSN ISO 8084 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 13525 (47 6003) Lesnické stroje. Štěpkovače dřeva. Bezpečnost. 
Stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci 
přepravitelných, tj. samojízdných, nesených, návěsných a přívěsných štěpkovačů, které se 
používají v lesnictví, zemědělství, zahradnictví a při tvorbě krajiny. Tento dokument platí pro 
štěpkovače používané ve stacionárním stavu, do kterých je ručně vkládáno dřevo přes 
vodorovný nebo téměř vodorovný plnicí kanál, na jehož konci stojní plnicí součásti (nebo 
štěpkovací součásti působící jako strojní plnicí součásti) vtahují dřevo do stroje. Tyto 
uvedené štěpkovače mohou být poháněny buď vnějším zdrojem energie, jako např. 
vývodovým hřídelem traktoru, hydraulicky atd., nebo vestavěným zdrojem energie, jako např. 
spalovacím motorem nebo elektromotorem. Tento dokument se zabývá všemi významnými 
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se štěpkovačů dřeva, když jsou 
používány v souladu s předpokládaným používáním a za podmínek předpokládaných 
výrobcem. Obvyklé tabelární zpracování nebezpečí je v této normě soustředěno do 
normativní Přílohy A. Obsahuje především přehled úrazových nebezpečí a dále nebezpečí 
vyvolaných hlukem, chemickými látkami včetně požáru a výbuchu a konečně nebezpečí 
souvisících s porušováním ergonomických zásad. Kromě toho tento dokument stanovuje ten 
druh informací o bezpečném používání těchto strojů, které poskytuje výrobce. Tento 
dokument není vhodný pro nebezpečí ohrožující životní prostředí (kromě hluku). Tento 
dokument není vhodný pro štěpkovače dřeva, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto 
dokumentu CEN. Kromě Přílohy A, ketrá obsahuje, jako bylo uevdeno, přehled nebezpečí, 
upozorňujeme i na Přílohu B, kde je uveden zkušební předpis pro hluk. Za pozornost konečně 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové 
strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: 
V České republice jsou obě tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13525 byla vydána 
v září 2005.  

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 velmi malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 23 norem (k témuž datu v r. 2004 
- 23, v r. 2003 - 23, v r. 2002 - 23, v r. 2001 - 23 a v r. 2000 rovněž - 23 norem). Poslední tři 
roky je tato třída norem prakticky bez pohybu. Za dlouhou dobu byly v této třídě vydány 
4 normy v prvém pololetí 2005. Ve druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené 
recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou normu. Za rok 2005 to byly celkem 
4 normy z prvého pololetí. 

Třída 49 - Průmysl dřevozpracující 

Zahrnuje všeobecné a zkušební technické normy, dále normy pro zjišťování 
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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 2005 celkem 261 norem (k témuž datu v r. 2004 - 296, 
v r. 2003 - 288, v r. 2002 - 317, v r. 2001 - 322 a v r. 2000 - 327 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
10 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 20 norem. 

ČSN EN 314-1 (49 0173) Překližované desky. Kvalita lepení. Část 1: Metody 
zkoušení. Vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN 314-1 z října 1995. 

ČSN EN 13183 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva. Norma se skládá z těchto částí: 
Část 1: Stanovení váhovou metodou, Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou a Část 3: 
Odhad kapacitní metodou. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 13183-3 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva. Část 3: Odhad kapacitní 
metodou. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 14298 (49 1110) Řezivo. Stanovení kvality sušení. Vydána v červenci 
2005. 

ČSN EN 14342 (49 2109) Dřevěné podlahoviny. Charakteristika, posuzování 
shody a označování. Definuje a specifikuje odpovídající charakteristiky dřevěných 
a parketových podlah a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto charakteristik pro jejich 
použití v interiéru jako podlahoviny. Vztahuje se také na dřevěné dýhované podlahoviny. 
Tato norma popisuje posuzování shody a požadavky pro označování těchto výrobků. Norma 
se nevztahuje na výrobky prodávané jako taktilní povrchy nebo pro zlepšení viditelnosti, 
např. výrobky prodávané s taktilním nebo vizuálním proužkem. Za pozornost stojí čl. 5.2 
Únik formaldehydu a 5.3 Obsah pentachlorfenolu. Pokud jde o formaldehyd, musí být únik 
stanoven podle (velmi podrobné) přílohy B. Pokud jde o pentachlorfenol se uvádí, že obvykle 
obsahují podlahoviny méně než 5 ppm. Pokud je tato hodnota překročena, musí to být na 
podlahovině uvedeno. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, v platném znění. ČSN EN 14342 byla vydána v prosinci 
2005. 

ČSN EN 14354 (49 2140) Desky na bázi dřeva. Dýhované podlahoviny. Vydána 
v srpnu 2005. 

ČSN EN 14279 (49 2920) Vrstvené dřevo (LVL). Definice, klasifikace 
a specifikace. Uvádí definice, klasifikaci a specifikace požadavků na vrstvené dřevo (LVL = 
laminated veneer lumber) pro všeobecné použití ve stavebnictví v suchém, vlhkém 
a venkovním prostředí. Informace o dalších vlastnostech dřeva jsou uvedeny v Příloze B. Za 
pozornost stojí čl. 5.2, který se týká klasifikace vrstveného dřeva z hlediska emise 
formaldehydu. Dále jsou v čl. 5.3.2, 5.4.2 a 5.5.2 normalizovány požadavky na biologickou 
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trvanlivost pro vrstvená dřeva v různých prostředích. ČSN EN 14279 byla vydána v červenci 
2005.  

ČSN EN 847-1 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva. Bezpečnostní 
požadavky. Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče. Specifikuje všechna nebezpečí, 
která vznikají z konstrukce nástrojů pro obráběcí stroje na dřevo a popisuje metody vyloučení 
nebo snížení těchto nebezpečí konstrukcí nástroje a informačními opatřeními. Tento 
dokument se zabývá frézovacími nástroji (upínané pomocí díry, stopky nebo integrované do 
vřetena) a pilovými kotouči, nejsou zahrnuta jakákoliv nebezpečí vyplývající z pevnosti 
stopky stopkových frézovacích nástrojů. Seznam nebezpečí, který je uveden v kapitole 5, 
zahrnuje pouze nebezpečí úrazová a vibrace. ČSN EN 847-1 byla vydána v listopadu 2005. 
Nahradila ČSN EN 847-1 z října 1998. 

ČSN EN 1870-15 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů. Kotoučové pily. 
Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku 
a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním. Stanovuje požadavky a/nebo opatření 
k odstranění nebezpečí a omezení rizik u několikakotoučových pil pro příčné řezání se 
strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, dále uváděných jako 
„stroje“, konstruovaných k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, 
překližek a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo vrstvou plastu/lehkých 
slitin. Dokument zahrnuje nebezpečí, která se vztahují k těmto strojům, jak jsou uvedena 
v kapitole 4. (V této kapitole jsou – jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé – tabelárně 
zpracována především mechanická a elektrická nebezpečí, nebezpečí vyvolaná hlukem, 
zářením /lasery/, látkami a materiály, zanedbáním ergonomických zásad apod. Logicky pak 
v kapitole 5 následují potřební preventivní opatření.) Dokument se nezabývá žádným 
nebezpečím týkajícím se mechanického zakládání a/nebo odebírání obrobku nebo která 
vyplývají z kombinace stroje s jakýmkoliv jiným strojem. Tento dokument neplatí pro 
několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním 
zakládáním a/nebo odebíráním, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu 
CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1870-15 
byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 1870-16 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů. Kotoučové pily. 
Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů. Zabývá se všemi významnými 
nebezpečími, které jsou relevantní u dvoukotoučových pil pro pokosné řezání V-profilů 
s maximálními rozměry obrobku (šířky a výšky) ≤ 200 mm, dále uváděných jako „stroj“, 
konstruovaných k obrábění masivního dřeva, třískové desky, vláknité desky nebo překližky 
a také materiálů potažených plastovými lamináty nebo hranami, pokud jsou používány tak, 
jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4, kde jsou – 
jako obvykle – tabelárně zpracována především mechanická nebezpečí, dále nebezpečí 
vytvářená hlukem, chemickými látkami a zanedbáním ergonomických zásad). Požadavky 
tohoto dokumentu  platí  pro  stacionární a přemístitelné  dvoukotoučové pily  pro  pokosné  
řezání V-profilů. Tento dokument neplatí pro dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-
profilů, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. ČSN EN 1870-16 
byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 12779 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů. Odsávací systémy 
třísek a prachu s pevnou instalací. Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky. 
Stanovuje bezpečnostní požadavky a popisuje metody pro vyloučení nebezpečí nebo opatření, 
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která musí být dodržena k minimalizaci nebezpečí, která nemohou být vyloučena u 
odsávacích systémů třísek a prachu s pevnou instalací, připojených k dřevozpracujícím 
strojům, konstruovaným k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, 
překližek a také materiálů potažených plastovou vrstvou nebo hranami. Odsávací a dopravní 
systém pracuje na základě pneumatického podtlaku a/nebo tlaku mezi ± 0,3 bar. Dokument 
zahrnuje nebezpečí, která se týkají těchto odsávacích systémů strojů a tato nebezpečí jsou 
uvedena v kapitole 4. (V této kapitole jsou – jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé – 
tabelárně zpracována především mechanická a elektrická nebezpečí, nebezpečí vyvolaná 
hlukem, látkami a materiály, zanedbáním ergonomických zásad apod. Logicky pak v kapitole 
5 následují potřebná preventivní opatření.) Směrnice 94/9/ES týkající se zařízení 
a ochranných systémů, které jsou zamýšleny pro používání v potencionálně výbušném 
prostředí, může být aplikována na druhy strojů a zařízení, kterými se zabývá tento dokument. 
Předkládaná norma není určena jako prostředek odpovídající základním bezpečnostním a 
zdravotním požadavkům směrnice 94/9/ES. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné 
směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice je tato směrnice zavedena 
nařízením vlády č.24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN 12779 byla vydána v srpnu 2005. 

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 2005 celkem 132 norem (k témuž datu v r. 2004 - 132, 
v r. 2003 - 204, v r. 2002 - 216, v r. 2001 - 212 a v r. 2000 - 209 norem). (Pomalý úbytek 
norem ve třídě jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady.) 

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 velmi malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 29 norem (k témuž datu v r. 2004 
- 26, v r. 2003 - 20, v r. 2002 - 13, v r. 2001 - 7 a v r. 2000 - 7 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 7 norem. 

ČSN EN 1672-2 (51 2000) Potravinářské stroje. Základní pojmy. Část 2: 
Hygienické požadavky. Stanovuje společné hygienické požadavky pro stroje používané pro 
přípravu a zpracování potraviny určené pro konzumaci lidmi a případně i zvířaty, se zřetelem 
na vyloučení nebo snížení rizika nákazy, infekce, onemocnění nebo poškození zdraví, 
způsobených touto potravinou. Tento dokument identifikuje nebezpečí, která jsou relevantní 
při používání potravinářských strojů a popisuje metody konstrukce a uvádí informace 
k používání pro vyloučení nebo snížení těchto rizik. Tento dokument se nezabývá 
hygienickými riziky vztahujícími se na obsluhující pracovníky, která vznikají z používání 
stroje. Příklady skupin potravinářských strojů, pro něž tento dokument platí, jsou uvedeny 
v informativní příloze B. Kromě toho, zásady uvedené v tomto dokumentu mohou být 
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uplatňovány na další stroje a zařízení používané ke zpracování potraviny v případě, že se tam 
uplatňují podobná rizika. Příklady hygienických rizik a přijatelných řešení jsou uvedeny 
v informativní příloze A. (Pokud jde o hygienická rizika pojednává norma o nich zvlášť 
podrobně, včetně pozoruhodného algoritmu (schématu) pro posouzení hygienického rizika na 
obr. 1.) Tento dokument není použitelný pro stroje, které byly vyrobeny před datem jeho 
vydání tohoto dokumentu CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením 
vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném 
znění. ČSN EN 1672-2 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 1672-2 ze srpna 
1998. 

ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářské stroje. Sponovací stroje. Bezpečnostní 
a hygienické požadavky. Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky k minimalizaci 
nebezpečí, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby 
sponovacích strojů pro porcování a uzavírání obalů, naplněných potravinami, určených 
k používání v řeznictvích, v závodech na zpracování masných produktů, ve velkokuchyních 
a ostatních potravinářských provozech. Tato norma se zabývá všemi významnými 
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se sponovacích strojů, když 
jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4, kde 
jsou uvedena – bez obvyklého tabelárního uspořádání – nebezpečí úrazová, včetně úrazu 
elektrickým proudem, nebezpečí vytvářená hlukem, nebezpečí z porušování ergonomických 
i hygienických zásad.). Tato norma není použitelná pro sponovací stroje, které byly vyrobeny 
před datem vydání této evropské normy. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné 
směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN 13885 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13871 (51 3035) Potravinářské stroje. Stroje na řezání kostek. 
Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno 
v(ČSN) EN ISO 12100-1. Vztahuje se na stroje na řezání kostek a příslušenství. Stanovuje 
požadavky na konstrukci a výrobu strojů na řezání kostek. Tyto stroje se používají pro 
zmenšování velikosti čerstvého masa, masných produktů a podobných produktů řezáním 
v řezné jednotce. Dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými 
situacemi a událostmi týkajícími se strojů, spotřebičů a strojního zařízení, když jsou 
používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4 v níž je – 
jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé – uveden pouze přehled především úrazových 
nebezpečí, včetně nebezpečí z elektrického proudu, dále nebezpečí hluku a nebezpečí 
vyplývajících z neshody s ergonomickými a s hygienickými zásadami). Dokument se zabývá 
nebezpečími, která mohou nastat během uvádění stroje do provozu, během jeho provozu, 
údržby a vyřazování stroje z provozu. Tento dokument není použitelný pro stroje na řezání 
kostek, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské 
směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice 
jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13871 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 13570 (51 3060) Potravinářské stroje. Míchací stroje. Bezpečnostní 
a hygienické požadavky. Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky k minimalizaci 
nebezpečí, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby míchacích 
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strojů a jejich příslušenství určených k používání v přípravnách uzenin a průmyslových 
provozech. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými 
situacemi a událostmi týkajícími se míchacích strojů, když jsou používány, jak je určeno a za 
podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4 v níž je – jak je to v normách tohoto 
charakteru obvyklé – uveden pouze přehled především úrazových nebezpečí, včetně 
nebezpečí z elektrického proudu, dále nebezpečí hluku a nebezpečí vyplývajících z používání 
plynů, prachu, neshody s ergonomickými a s hygienickými zásadami). Tato evropská norma 
není použitelná pro míchací stroje, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu 
CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13570 
byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje. Porcovací stroje. Bezpečnostní 
a hygienické požadavky. Vztahuje se na porcovací stroje a příslušenství. Stanovuje 
požadavky na konstrukci a výrobu strojů, které se používají pro nepřetržité porcování 
čerstvého, uzeného nebo zmrazeného masa s kostmi a bez kostí, nebo podobných produktů 
oddělováním pomocí nože. Dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, 
nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů, spotřebičů a strojního zařízení, když 
jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4 v níž 
je – jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé – uveden pouze přehled především 
úrazových nebezpečí, včetně nebezpečí z elektrického proudu, dále nebezpečí hluku 
a nebezpečí vyplývajících z neshody s ergonomickými a s hygienickými zásadami apod.). 
Dokument se zabývá nebezpečími, která mohou nastat během uvádění stroje do provozu, 
během jeho provozu, údržby a vyřazování stroje z provozu. Tento dokument se nezabývá 
nebezpečími plnicích zařízení. Tento dokument není použitelný pro porcovací stroje, které 
byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 
98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V České republice jsou tyto 
směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13870 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 13886 (51 4035) Potravinářské stroje. Varné kotle vybavené motorem 
poháněným míchadlem a/nebo mixérem. Bezpečnostní a hygienické požadavky. 
Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu varných kotlů 
vybavených motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem, vzhledem k instalaci, provozu, 
čištění, odstraňování uváznuté potraviny, plnění, údržbě a výměně nástrojů. Varné kotle 
vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem jsou používány od stravoven až 
po malosériový potravinářský průmysl k vaření, chlazení a míchání veškerých chlazených 
nebo horkých potravin. Kotle umožňují přidávání přísad během zpracování bez zastavení 
stroje. Tento dokument  se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi 
a událostmi týkajícími se varných kotlů, když jsou používány jak je určeno a za podmínek 
předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4 v níž je – jak je to v normách tohoto charakteru 
obvyklé – uveden přehled především úrazových nebezpečí, včetně nebezpečí z elektrického 
proudu, dále tepelných nebezpečí a nebezpečí vyplývajících z neshody s ergonomickými 
a s hygienickými zásadami). Hluk není u těchto strojů považován za významné nebezpečí. To 
neznamená, že výrobce těchto strojů je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět 
deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk obsažen v příloze A. Vibrace nejsou 
u těchto strojů považovány za významné nebezpečí a není uvedena žádná zkušební metoda. 
Tento dokument není použitelný pro stroje, které jsou vyrobeny před datem jeho vydání CEN. 
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Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13886 
byla vydána v říjnu 2005.  

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 2005 jen jedna norma (k témuž datu v r. 2004 - 
1, v r. 2003, 2002, 2001 a v r. 2000 rovněž 1 norma). Poslední tři roky je tato třída norem bez 
pohybu. Ani v prvém pololetí r. 2005, 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. 

Ani v prvém pololetí r. 2005, 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; pokud norma obsahuje údaje, vztahující se k ochraně zdraví při práci, 
uveřejňujeme zkrácenou recenzi. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 490 norem (k témuž datu v r. 2004 - 465, 
v r. 2003 - 473, v r. 2002 - 465, v r. 2001 - 469 a v r. 2000 - 447 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
5 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 8 norem. 

ČSN EN ISO 7932 (56 0092) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 
metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus. Technika počítání kolonií 
vykultivovaných při 30 °C. Vydána v srpnu 2005.  

ČSN CEN ISO/TS 11133-2 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv. Všeobecné 
pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd. Část 2: Pokyny pro zkoušení 
výkonnosti kultivačních půd v praxi. Vydána v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 21567 (56 0134) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 
metoda průkazu bakterií rodu Shigella. Specifikuje horizontální metodu průkazu bakterií 
rodu Shigella. Se zohledněním omezení, která jsou diskutována v úvodu (různorodost 
potravin), platí tato mezinárodní norma pro: - výrobky určené k lidské výživě a ke krmení 
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zvířat; - vzorky z prostředí potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje 
s potravinami. Za pozornost stojí na konci úvodu normy uvedené toto: VAROVÁNÍ: 
Z hlediska ochrany zdraví laboratorních pracovníků je nezbytné, aby celé zkoušení 
touto metodou prováděli pouze zkušení pracovníci za použití správné laboratorní praxe 
a přednostně v ochranném zařízení. Musí se dodržovat příslušné národní bezpečnostní 
předpisy vztahující se na tento mikroorganismus. Musí se věnovat pozornost likvidaci 
veškerého infekčního materiálu. ČSN EN ISO 21567 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 14546 (56 0631) Potraviny. Stanovení stopových prvků. Stanovení 
celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů 
(HGAAS) po suchém zpopelnění. Specifikuje metodu stanovení celkového obsahu arsenu 
v potravinách metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) 
po suchém zpopelnění. Tato horizontální evropská norma nezahrnuje specifické potraviny, 
pro něž existují evropské normy. Analytik si musí ověřit, zda existují vertikální normy. Na 
konci kapitoly 3 – Princip je uvedeno toto UPOZORNĚNÍ: Při práci podle této normy se 
používají nebezpečné látky, postupy a zařízení. Tato norma nepokrývá veškeré 
bezpečnostní problémy spojenými s jejím použitím. Je na zodpovědností uživatele této 
evropské normy, aby před jeho použitím učinil přiměřená bezpečnostní a ochranná 
opatření a zjistil platnost dalších případných omezujících nařízení. ČSN EN 14546 byla 
vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 14627 (56 0632) Potraviny. Stanovení stopových prvků. Stanovení 
celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů 
(HGAAS) po tlakovém rozkladu. Specifikuje dvě metody pro stanovení celkového obsahu 
arsenu a druhou pro stanovení selenu v potravinách metodou atomové absorpční 
spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu. Tato horizontální 
evropská norma nezahrnuje specifické potraviny, pro něž existují evropské normy. Analytik si 
musí ověřit, zda existují vertikální normy. Pro stanovení celkového arsenu ve vysokých 
koncentracích např. v mořských produktech je možno použít metodu specifikovanou 
v (ČSN) EN 14332. Na konci kapitoly 3 – Princip je uvedeno toto UPOZORNĚNÍ: Při 
práci podle této normy se používají nebezpečné látky, postupy a zařízení. Tato norma 
nepokrývá veškeré bezpečnostní problémy spojenými s jejím použitím. Je na 
zodpovědností uživatele této evropské normy, aby před jeho použitím učinil přiměřená 
bezpečnostní a ochranná opatření a zjistil platnost dalších případných omezujících 
nařízení. ČSN EN 14627 byla vydána v listopadu 2005.  

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; pokud norma 
obsahuje údaje, vztahující se k ochraně zdraví při práci, uveřejňujeme zkrácenou recenzi. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 150 norem (k témuž datu v r. 2004 - 143, 
v r. 2003 - 147, v r. 2002 - 121, v r. 2001 - 147 a v r. 2000 - 142 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
2 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 8 norem. 
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ČSN EN ISO 18330 (57 0547) Mléko a mléčné výrobky. Směrnice pro 
standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci 
antimikrobiálních reziduí. Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN ISO 18330 z dubna 
2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 18330:2004 převzala EN ISO 18330:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN ISO 8552 (57 0548) Mléko. Stanovení počtu psychrofilních mikroorganismů. 
Technika stanovení počtu kolonií při 21°C. (Rychlá metoda). Vydána v prosinci 2005.  

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; pokud norma obsahuje údaje, vztahující se k ochraně 
zdraví při práci, uveřejňujeme zkrácenou recenzi. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 179 norem (k témuž datu v r. 2004 - 175, 
v r. 2003 - 174, v r. 2002 - 165, v r. 2001 - 166 a v r. 2000 - 163 norem). V prvním ani ve 
druhém pololetí r. 2005, z nichž pocházejí naše recenze a záznamy, jsme v této třídě 
nezachytili žádnou novelizovanou resp. nově vydanou normu.  

Třída 62 - Průmysl gumárenský, pryž 

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 2005 celkem 63 norem (k témuž datu v r. 2004 - 63, 
v r. 2003 - 63, 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 prvním a ni ve druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše 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 2005 celkem 115 norem (k témuž datu v r. 2004 - 115, 
v r. 2003 - 114, v r. 2002 - 113, v r. 2001 - 132 a v r. 2000 - 132 norem). Pokles počtu norem 
mezi roky 2001 a 2002 byl způsoben jejich rušením bez náhrady. V druhém pololetí r. 2005, 
z něhož pocházejí naše recenze a záznamy, byla v této třídě zachycena jedna norma. Za rok 
2005 to byly celkem 2 normy. 

ČSN 63 0002 Gumárenská terminologie. Definuje termíny používané 
v gumárenském průmyslu v českém a anglickém jazyce. Termíny jsou řazeny abecedně podle 
české verze a těmto termínům jsou přiřazeny anglické ekvivalenty a jejich české i anglické 
definice. Velmi rozsáhlá norma, cca 180 stran. ČSN 63 0002 byla vydána v listopadu 2005. 
Touto normou se společně s ČSN EN ISO 472 ze srpna 2004 nahrazuje ČSN 64 0001 z února 
1994. 
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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 2005 celkem 600 norem (k témuž datu v r. 2004 - 574, 
v r. 2003 - 550, v r. 2002 - 542, v r. 2001 - 539 a v r. 2000 - 443 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
14 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 41 norem. 

ČSN EN ISO 8619 (64 1521) Plasty. Práškové fenolické pryskyřice. Stanovení 
délky toku na vyhřívané skleněné desce. Vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN ISO 8619 ze srpna 1999. 

ČSN EN ISO 7686 (64 3110) Plastové trubky a tvarovky. Stanovení 
neprůhlednosti. Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 578 z března 1996. 

ČSN EN ISO 2505 (64 3116) Trubky z termoplastů. Stanovení podélného 
smrštění. Metoda zkoušení a parametry. Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 743 
z ledna 1996. 

ČSN EN ISO 580 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. 
Vstřikovací tvarovky z termoplastů. Vizuální stanovení vlivu zahřátí. Vydána v září 
2005. Nahradila ČSN EN 763 z července 1996. 

ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy. Plastové součásti. 
Stanovení rozměrů. Vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 12201 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody. Polyethylen 
(PE). Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: 
Tvarovky, Část 4: Ventily, Část 5: Vhodnost použití systému (tato norma) a Část 7: Směrnice 
pro posuzování shody. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 12201-5 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody. 
Polyethylen (PE). Část 5: Vhodnost použití systému. Specifikuje vlastnosti vztahující se 
k vhodnosti použití pro potrubní systémy určené k rozvodu pitné vody, včetně dopravy 
neupravené vody. Norma také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované 
v této normě. Spolu s ostatními částmi této normy je použitelná pro PE trubky, tvarovky, 
ventily, jejich spoje a spoje se součástmi z PE a jiných materiálů určených k použití za 
následujících podmínek: a) maximální provozní tlak, MOP, až do 25 bar, b) provozní teplota 
20ºC jako referenční teplota. ČSN EN 12201-5 byla vydána v říjnu 2005. Touto normou se 
nahrazuje ČSN EN 12201-5 z října 2003. 

ČSN P CEN/TS 12201-7 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody. 
Polyethylen (PE). Část 7: Směrnice pro posuzování shody. Uvádí směrnici pro posuzování 
shody, která má být součástí plánu jakosti výrobce v rámci jeho systému jakosti. Spolu 
s ostatními částmi je (ČSN) EN 12201 (viz shora) použitelná pro PE potrubní systémy určené 
pro rozvod pitné vody, včetně dopravy neupravené vody. ČSN P CEN/TS 12201-7 byla 
vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN CEN/TS 12201-7 z března 2004. Poznámka 
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recenzenta: Zatímco ČSN CEN/TS 12201-7 z března 2004 převzala CEN/TS 12201-7:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13244 (64 6411) Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, 
pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě. 
Polyethylen (PE). Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, 
Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost použití systému a Část 7: Směrnice pro 
posuzování shody. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 13244-3 (64 6411) Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí 
pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě. 
Polyethylen (PE). Část 3: Tvarovky. Specifikuje požadavky na tvarovky z polyethylenu 
(PE) určené pro tlakové rozvody vody pro všeobecné použití, kanalizační přípojky a stokové 
sítě uložené v zemi i nad zemí. Je také aplikovatelná pro podtlakové kanalizační systémy. 
Poznámka: Voda pro všeobecné použití není určena pro lidskou spotřebu a součásti 
odpovídající této normě nesmí být použity v systémech rozvádějících pitnou vodu. Norma také 
specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení, na které jsou zde uvedeny normativní 
odkazy. (ČSN) EN 13244 také zahrnuje rozsah maximálních provozních tlaků a uvádí 
požadavky na barviva a přísady. ČSN EN 13244-3 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13244-3 z července 2003. 

ČSN EN 13244-5 (64 6411) Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí 
pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě. 
Polyethylen (PE). Část 5: Vhodnost použití systému. Specifikuje vlastnosti vztahující se 
k vhodnosti použití pro potrubní systémy určené pro tlakové rozvody vody pro všeobecné 
použití, kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí. Je také aplikovatelná 
pro podtlakové kanalizační systémy. Poznámka: Voda pro všeobecné použití není určena pro 
lidskou spotřebu a součásti odpovídající této normě nesmí být použity v systémech 
rozvádějících pitnou vodu. Norma také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení, 
na které jsou zde uvedeny normativní odkazy. (ČSN) EN 13244 platí pro celý rozsah 
nejvyšších provozních tlaků a uvádí požadavky na barviva a přísady. ČSN EN 13244-5 byla 
vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 13244-5 z července 2003. 

ČSN P CEN/TS 14235 (64 7120) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Polymerní povlaky na kovových podkladech. Pokyny pro výběr 
podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci. Uvádí pokyny pro výběr vhodných 
podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace do simulantů potravin 
a zkušebních medií z polymerních povlaků na kovových podkladech, které jsou určeny pro 
styk s potravinami a metodu zkoušení celkové migrace do vodných simulantů naplněním 
předmětu ve tvaru nádob na potraviny a nápoje s polymerními povlaky a s antiadhezivními 
povlaky. Poměrně rozsáhlá norma, cca 58 stran. ČSN P CEN/TS 14235 byla vydána v září 
2005. Nahradila ČSN CEN/TS 14235 z května 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN CEN/TS 14235:2002 z května 2003 převzala CEN/TS 14235:2002 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN P CEN/TS 14234 (64 7121) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Polymerní povlaky na papír a lepenku. Pokyny pro výběr podmínek 
a metod zkoušení pro celkovou migraci. Popisuje metody zkoušení pro „alternativní 
zkoušky“ a „náhradní zkoušky“ prováděné s těkavým médiem, isooktanem a objemovým 
podílem 95% vodného ethanolu, ke stanovení celkové migrace z polymerních povlaků na 
papíru a lepence, které jsou určené pro styk s tukovými potravinami. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
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89/109/EHS týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. 
Poznámka recenzenta: V ČR jsou Směrnice Rady týkající se materiálů a předmětů určených 
pro styk s potravinami zavedeny následujícími právními přepisy: zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
a vyhláška č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy, v platném znění. ČSN P CEN/TS 14234 byla vydána v září 2005. 
Nahradila ČSN CEN/TS 14234 z května 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN CEN/TS 
14234:2002 z května 2003 převzala CEN/TS 14234:2002 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN P CEN/TS 14577 (64 7131) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Plasty. Polymerní přísady. Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního 
podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů. Definuje metodu zkoušky pro 
stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která má molekulovou hmotnost (MW) 
nižší než 1000. Metoda se používá u polymerních přísad per se (samo o sobě) – tj. dodaných 
v použitelné formě, před jejich zapracováním do plastu. Metoda se používá také na polymerní 
přísady extrahované z hotových materiálů a předmětů z plastů při opatřeních, která zabrání 
interferenci s jinými látkami současně extrahovanými z plastů. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/109/EHS, 
90/128/EHS, 82/711/EHS, včetně jejích změn 93/8/EHS a 97/48/EHS, týkající se 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Poznámka recenzenta: V ČR jsou 
Směrnice Rady týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami zavedeny 
následujícími právními přepisy: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláška č.38/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění. 
ČSN P CEN/TS 14577 (třídicí znak 64 7131) byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 438 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL). Desky na bázi 
reaktoplastů. Tato norma se skládá z následujících částí: Část 1: Úvod a všeobecné 
informace, Část 2: Stanovení vlastností, Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty 
o tloušťce do 2 mm určené k lepení na nosné podklady, Část 4: Klasifikace a specifikace pro 
kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší, Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové 
lamináty o tloušťce do 2 mm určené k lepení na nosné podklady, Část 6: Klasifikace 
a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce do 2 mm a větší pro venkovní použití a Část 
7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a 
vnějších stěn a stropů. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 438-2 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL). Desky na bázi 
reaktoplastů. Část 2: Stanovení vlastností. Popisuje zkušební postupy pro stanovení 
vysokotlakých dekorativních laminátů (HPL) definovaných v kapitole 3. Tyto postupy jsou 
určeny především pro zkoušení desek specifikovaných v EN 438-3, EN 438-4, EN 438-5 
a EN 438-6. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. Za pozornost 
stojí kapitola 30 - Odolnost proti žáru hořící cigarety. ČSN EN 438-2 byla vydána v září 
2005. Spolu s ČSN EN 438-7 ze září 2005 nahradila ČSN EN 438-2 z listopadu 1996.  

ČSN EN 438-7 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL). Desky na bázi 
reaktoplastů. Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové 
úpravy vnitřních a vnějších stěn a stropů. Specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky 
a požadavky týkající se úspory energie pro: - kompaktní laminátové panely/obklady pro 
povrchovou úpravu vnitřních a vnějších stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhled); 
- HPL kompozitní panely/obklady pro povrchovou úpravu vnitřních a vnějších stěn a stropů 
(včetně zavěšených stropních podhledů); - kompaktní laminátové panely/obklady pro 
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povrchovou úpravu venkovních stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhledů); - HPL 
kompozitní panely/obklady pro povrchovou úpravu venkovních stěn a stropů (včetně 
zavěšených stropních podhledů). Specifikuje také postupy pro posuzování shody výrobku 
s požadavky a obsahuje i požadavky na označování. Norma se vztahuje pouze na požadavky, 
které se týkají zdraví, bezpečnosti a úspory energie. Ostatní vlastnosti jsou uvedeny 
v jednotlivých evropských normách na výrobky z HPL (viz Přílohu A). Za pozornost stojí 
kapitola 4 – Funkční charakteristiky, kde jsou shrnuty požadavky z hlediska požární 
bezpečnosti (4.2 a 4.3), z hlediska vzduchové neprůzvučnosti (4.6), z pohledu uvolňování 
nebezpečných látek (pentachlorfenol, formaldehyd). Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 89/106/EHS zavedena jednak 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., jednak nařízením vlády č. 190/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. ČSN EN 438-7 
byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 438-1 a spolu s ČSN EN 438-7 ze září 2005 dále 
nahradila ČSN EN 438-2 z listopadu 1996.  

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 2005 celkem 370 norem (k témuž datu v r. 2004 - 330, 
v r. 2003 - 408, v r. 2002 - 511, v r. 2001 - 512 a v r. 2000 - 525 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
4 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 11 norem. 

ČSN EN 12766 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje. Stanovení PCB 
a příbuzných sloučenin. Skládá se z následujících částí: Část 1: Separace a stanovení 
vybraných kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového 
záchytu (ECD), Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB) a Část 3: 
Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných 
benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového 
záchytu ECD). V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 12766-2 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje. Stanovení PCB 
a příbuzných sloučenin. Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB). 
Popisuje dva postupy výpočtu („metodu A“ a „metodu B“) obsahu PCB. Základem této 
kvantifikace jsou chromatografické výsledky z normy (ČSN) EN 12766-1:2000, ve které jsou 
popsány všechny nutné experimentální postupy specifických analýz nových, upotřebených 
a upravených (např. dechlorovaných) ropných výrobků včetně syntetických mazacích olejů 
a směsí rostlinných olejů. Metoda se také používá pro ropné výrobky a syntetické mazací 
oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadů. ČSN EN 12766-2 byla vydána 
v září 2005. Nahradila ČSN EN 12766-2 z února 2002. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 12766-2 z února 2002 převzala EN 12766-2:2001 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Dochází také ke změně v překladu názvu normy. 
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ČSN EN 12766-3 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje. Stanovení PCB 
a příbuzných sloučenin. Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných 
terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií 
(GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD). Popisuje metodu zkoušení pro 
stanovení polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) 
v ropných výrobcích a příbuzných materiálech popsaným separačním postupem plynové 
chromatografie. Následující separace plynovou chromatografií a kvantifikační postupy jsou 
popsány pro PCT Aroclor 5442, PCT Aroclor 5460 a PCBT (Ugilec 141). Tento dokument je 
použitelný pro nové, upotřebené a zpracované (např. dechlorované) ropné výrobky včetně 
syntetických mazacích olejů, pro ropné výrobky a syntetické mazací oleje vhodně 
regenerované z jiných materiálů (např. z odpadů) a pro směsi rostlinných olejů. Za pozornost 
stojí na konci kapitoly 1 tato: VÝSTRAHA: Používání tohoto dokumentu může zahrnovat 
nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem tohoto dokumentu není věnovat se 
všem bezpečnostním problémům spojeným s jeho používáním. Je odpovědností uživatele 
tohoto dokumentu zavést před jeho použitím příslušné bezpečnostní a zdravotnické 
postupy a určit vhodnost omezení předpisy. ČSN EN 12766-3 byla vydána v září 2005. 
Nahradila ČSN EN 12766-3 z června 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12766-3 
z června 2005 převzala EN 12766-3:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma ji přejímá překladem. Dochází také ke změně v překladu názvu normy. 

ČSN EN 14771 (65 7093) Asfalty a asfaltová pojiva. Stanovení modulu tuhosti za 
ohybu pomocí průhybového trámečkového geometru (BBR). Určuje metodu stanovení 
modulu tuhosti za ohybu při pomalém toku (creep) asfaltových pojiv v rozsahu od 20 MPa do 
1 GPa za použití trámečkového geometru. Za pozornost stojí na konci kapitoly 1 tato: 
VÝSTRAHA: Používání této evropské normy může být spojeno s používáním 
nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně 
neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této 
evropské normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení. 
ČSN EN 14771 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 14733 (65 7221) Asfalty a asfaltová pojiva. Řízení výroby u výrobce 
asfaltových emulzí, luxovaných a ředěných asfaltů. Vydána v říjnu 2005. 

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 2005 celkem 272 normy (k témuž datu v r. 2004 - 237, 
v r. 2003 - 293, v r. 2002 - 326, v r. 2001 - 348 a v r. 2000 - 360 norem). Pokles počtu jsou 
zpravidla normy rušené bez náhrady. V druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 6 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 
18 norem. 

ČSN EN 14348 (66 5216) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. 
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku 
chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních 
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přípravků pro lékařské nástroje. Metoda zkoušení a požadavky (fáze2/ stupeň 1). 
Stanoví metodu zkoušení a minimální požadavky na mykobaktericidní (nebo tuberkulocidní) 
účinky chemických dezinfekčních produktů, které tvoří homogenní, fyzikálně stabilní 
přípravky při ředění tvrdou vodou nebo, v případě produktů připravených k použití, při ředění 
vodou. Produkty je možno zkoušet pouze při koncentraci 80 % nebo nižší, neboť přidáním 
zkušebních organizmů a interferující látky dochází vždy k určitému zředění. Tento dokument 
se vztahuje na produkty, které se používají ve zdravotnictví, včetně těch produktů, které jsou 
předmětem směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tento dokument platí pro 
oblasti a situace, kdy je dezinfekce lékařsky indikována. Takové indikace nastávají při péči 
o pacienta, např.: - v nemocnicích, místních zdravotnických zařízeních a stomatologických 
zařízeních, - ve zdravotnických zařízeních škol, školek a pečovatelských institucí a mohou 
nastat i na pracovišti a doma. Mohou zahrnovat také služby, jako jsou prádelny a stravovací 
zařízení dodávající produkty přímo pro pacienty. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, 
která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 
93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. ČSN EN 14348 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 14476 (66 5217) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. 
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických 
dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství. Metoda 
zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1). Stanoví metodu zkoušení a minimální požadavky na 
viricidní aktivitu chemických dezinfekčních nebo antiseptických produktů určených pro 
nástroje, povrchy nebo ruce, které tvoří homogenní, fyzikálně stabilní přípravky při ředění 
tvrdou vodou nebo ne, v případě produktů připravených k použití, při ředění vodou. Tento 
dokument je použitelný pro široké spektrum virů (příloha B) a pro oblasti a situace, kdy je 
dezinfekce lékařsky indukována. Takové indikace nastávají při péči o pacienta, 
např.: - v nemocnicích, místních zdravotnických zařízeních a stomatologických 
zařízeních, - ve zdravotnických zařízeních škol, školek a pečovatelských institucí a mohou 
nastat i na pracovišti a doma. Mohou zahrnovat také služby, jako jsou prádelny a stravovací 
zařízení dodávající produkty přímo pro pacienty. Stanovit viricidní aktivitu neředěných 
produktů není možné, neboť k určitému zředění dochází vždy přidáním inokula 
a interferujících látek. Dezinfekční prostředky nebo antiseptika, které se používají v neředěné 
formě, se však zkoušejí v 80% koncentraci a musí před dalším hodnocením vyhovět této 
zkoušce. ČSN EN 14476 byla vydána v prosinci 2005.  

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  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 
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výbušniny pro civilní použití a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. (Novelou 
je nařízení vlády č. 416/2003 Sb., které vstoupilo v platnost 1. 5. 2004, dnem vstupu ČR 
do EU.) V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 13631-1 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 
Část 1: Požadavky. Specifikuje požadavky na brizantní trhaviny pro civilní použití, když 
jsou podrobeny metodám zkoušení, definovaným v normativních odkazech. ČSN EN 13631-1 
byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 13631-15 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití. Brizantní trhaviny. 
Část 15: Výpočet termodynamických vlastností. Specifikuje metody výpočtu detonačních 
charakteristik výbuchového stavu za konstantního objemu a některých z něho odvozených 
parametrů. ČSN EN 13631-15 byla vydána v listopadu 2005. 

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 
pozornost stojí v každé Části Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o  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, ve znění pozdějších předpisů. (Novelou je nařízení vlády č. 416/2003 Sb., které vstoupilo 
v platnost 1. 5. 2004, dnem vstupu ČR do EU.) V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část: 

ČSN EN 13630-10 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití. Bleskovice 
a zápalnice. Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic. Specifikuje metodu 
stanovení iniciační schopnosti ohebných bleskovic pokrytých plastem nebo opředených 
vlákny pro civilní použití. Metoda je použitelná pouze pro bleskovice s maximální gramáží 
40 g/m, které jsou používány k iniciaci dalších bleskovic nebo brizantních trhavin. 
ČSN EN 13630-10 byla vydána v listopadu 2005. 

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 
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 impulsu elektrických rozbušek, Část 20: 
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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 některých Částech Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o 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, ve znění pozdějších předpisů. (Novelou je nařízení vlády č. 416/2003 Sb., které vstoupilo 
v platnost 1. 5. 2004, dnem vstupu ČR do EU.) V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část; avšak právě v části 27 (a v prvním pololetí 2005 recenzované části 26) zmíněné 
upozornění na harmonizaci se směrnicí EU uvedeno není: 

ČSN P CEN/TS 13763-27 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití. Rozbušky 
a zpožďovače. Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy. 
Specifikuje postupy pro analýzu rizik, hodnocení a zkoušení, uplatňované při přezkoumávání 
bezpečnosti a spolehlivosti elektronických iniciačních systémů identifikováním nebezpečí 
a odhalováním rizik spojených se systémem. Technická specifikace také stanovuje úrovně 
přijatelnosti elektronických iniciačních systémů. ČSN P CEN/TS 13763-27 byla vydána 
v srpnu 2005. 

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 2005 celkem 177 norem (k témuž datu v r. 2004 - 159, 
v r. 2003 - 189, v r. 2002 - 173, v r. 2001 - 200 a v r. 2000 - 185 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
7 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 11 norem. 

ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty. Normalizované podklady pro 
zkušební nátěry. Určuje několik typů normalizovaných podkladů a popisuje postupy pro 
jejich přípravu před nanášením nátěru. Tyto normalizované podklady jsou určeny pro běžné 
metody zkoušek nátěrových hmot a obdobných výrobků. Za pozornost stojí na konci úvodu 
uvedené toto: VAROVÁNÍ: Tato mezinárodní norma stanovuje použití chemikálií, 
včetně šestimocného chrómu, a zařízení, které mohou představovat zdravotní 
a bezpečnostní riziko. Není záměrem této normy vyjmenovat všechny bezpečnostní 
problémy spojené s jejich použitím. Odpovědností uživatelů této normy je prokázat 
vhodné bezpečnostní praktiky a stanovit platnost regulačních omezení před jejich 
užitím. ČSN EN ISO 1514 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN ISO 1514 z října 
1998. 

ČSN EN ISO 17895 (67 3028) Nátěrové hmoty. Přirozené stárnutí nátěrů. 
Expozice a hodnocení. Popisuje metodu plynové chromatografie pro kvantitativní stanovení 
obsahu těkavých organických látek (VOC) (tj. obsahu organických látek s bodem varu až do 
250oC) za standardních podmínek (101,325 KPa) ve vodou ředitelných nátěrových hmotách 
s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách). Metoda je vhodná pro obsahy VOC 
v rozsahu 0,01% až 0,1% (hmotnostních). Hlavním účelem metody je technická specifikace 
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vodou ředitelných nátěrových hmot s nízkým obsahem VOC, nikoliv rutinní kontrola kvality. 
ČSN EN ISO 17895 vyla vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN ISO 9514 (67 3033) Nátěrové hmoty. Stanovení doby zpracovatelnosti 
kapalných systémů. Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení. Vydána 
v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN ISO 9514 z června 1996. 

ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071) Nátěrové hmoty. Hodnocení degradace nátěrů. 
Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu. Část 8: 
Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 12206-1 (67 3091) Nátěrové hmoty. Povrchová úprava hliníku 
a hliníkových slitin pro stavební účely. Část 1: Povlaky zhotovené z práškových 
nátěrových hmot. Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 12206-1 z dubna 2005. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12206-1 z dubna 2005 převzala normu 
EN 12206-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

ČSN EN ISO 2810 (67 3115) Nátěrové hmoty. Přirozené stárnutí nátěrů. 
Expozice a hodnocení. Vydána v září 2005. Nahradila ČSN 67 3090 z 29. 3. 1991 
a ČSN EN ISO 2810 z dubna 2005.  

ČSN EN ISO 8130-14 (67 3151) Práškové nátěrové hmoty. Část 14: Terminologie. 
Definuje termíny speciálně používané v oblasti práškových nátěrových hmot. Česky 
a anglicky je uvedeno názvosloví. Česky i anglicky je definováno 31 hesel. 
ČSN EN ISO 8130-14 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN ISO 8130-14 z dubna 
2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 8130-14 z dubna 2005 převzala normu 
EN ISO 8130-14:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

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, ve 
většině případů včetně zkušebních metod. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. 

V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 86 norem (k témuž datu v r. 2004 - 85, 
v r. 2003 - 94, v r. 2002 - 99, v r. 2001 - 107 a v r. 2000 - 108 norem). V prvním ani ve 
druhém pololetí r. 2005, 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 bylo k 1. lednu 2005 celkem 204 norem (k témuž datu v r. 2004 - 189, 
v r. 2003 - 131, v r. 2002 - 146, v r. 2001 - 137 a v r. 2000 - 130 norem). V druhém pololetí 
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r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
4 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 13 norem. 

ČSN EN 12285-2 (69 8235) Dílensky vyráběné ocelové nádrže. Část 2: 
Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní 
uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu. Specifikuje 
požadavky pro kovové dílensky vyráběné válcové ocelové nádrže s jednoduchou a dvojitou 
stěnou pro nadzemní uskladňování vodu znečišťujících kapalin (jak hořlavých tak 
i nehořlavých) s následujícím omezením: jmenovitý průměr od 800 mm do 3 000 mm; a do 
maximální celkové délky rovnající se šestinásobku jmenovitého průměru; a pro kapaliny 
s maximální hustotou do 1,9 kg.l-1; a provozním tlakem (Po) maximálně 1,5 bar (abs.); a při 
použití nádrží s dvojitou stěnou vybavených vakuovým systémem zjišťování netěsností nesmí 
kinetická viskozita skladovaného média překročit 5.10-3 m2.s-1. Tento dokument je použitelný 
pro běžné teploty okolí (–20oC do +50oC). Pokud jsou teploty mimo tento rozsah, je třeba vzít 
v úvahu doplňující požadavky. Tento dokument není použitelný pro skladování kapalin 
majících vyjmenované nebezpečné třídy pro přepravu zboží, vzhledem k předpokládanému 
zvláštnímu nebezpečí. (Mezi takové patří látky výbušné, náchylné k samovolnému vznícení, 
které s vodou uvolňují hořlavé plyny, organické peroxidy a substance infekční, radioaktivní 
a některé speciální nebezpečné látky.) Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 89/106/EHS zavedena nařízením vlády 
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, 
ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. ČSN EN 12285-2 
byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 13341 (69 8941) Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní 
skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty. Nádrže z rotačně 
tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově 
polymerizovaného polyamidu 6. Požadavky a zkušební metody. Specifikuje požadavky na 
materiály, fyzikální vlastnosti a provedení jednoduchých foukáním tvarovaných a rotačně 
tvarovaných polyethylenových nádrží nebo nádrží z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), 
s vyztužením nebo bez něho, určených pro skladování topných olejů pro domácnosti, 
petroleje a motorové nafty. Je použitelný pouze pro stabilní foukáním a rotačně tvarované 
polyethylenové nádrže a z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), které jsou vystavené 
atmosférickému tlaku a mají obsah od 450 l do 10 000 l včetně. Tento dokument neuvažuje 
důsledky působení zatížení od větru nebo sněhu, které je považováno za záležitost 
instalování. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace 
o nebezpečných látkách je odkázáno na stránky Komise EUROPA přes tuto internetovou 
adresu: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. 
Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE v platném znění. ČSN EN 13341 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. 
Terminologie. Uvádí terminologii pro přepravu nebezpečného zboží. Je součástí celkového 
technického předpisu vypracovaného CEN/TC 296 v aplikaci ADR/RID. Příloha A uvádí 
některé definice převzaté z ADR/RID, ale žádné definice z ADR/RID kapitoly 4.2 a 6.7. 
V normě i Příloze A je česky a anglicky uvedeno názvosloví a česky definováno cca 50 + 31 
hesel. ČSN EN 14564 byla vydána v červenci 2005.  
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ČSN EN 14125 (69 9125) Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní 
instalace u benzinových čerpacích stanic. Specifikuje požadavky na podzemní potrubní 
systémy používané pro přepravu kapalných paliv a jejich par u benzinových čerpacích stanic. 
Jsou zde uvedeny minimální požadavky na způsobilost pro používání, bezpečnost a ochranu 
životního prostředí. Tento dokument platí pro potrubí vyrobené z termoplastů, které mohou 
obsahovat určité množství výztuh a pro pružná kovová potrubí. Neplatí pro sklolamináty 
(GRP) ani pro tuhá kovová potrubí. Neplatí rovněž pro potrubí používané pro zkapalněné 
uhlovodíkové plyny (LPG). ČSN EN 14125 byla vydána v srpnu 2005.  

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 bylo k 1. lednu 2005 celkem 234 norem (k témuž datu v r. 2004 - 235, 
v r. 2003 - 241, v r. 2002 - 424, v r. 2001 - 249 a v r. 2000 - 259 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
7 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 20 norem. 

ČSN EN 14178 (70 1011) Sklo ve stavebnictví. Základní výrobky z křemičitého 
skla s alkalickými zeminami. Norma se skládá z těchto částí. Část 1: Sklo float, Část 2: 
Hodnocení shody/výrobková norma. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici obě části:  

ČSN EN 14178-1 (70 1011) Sklo ve stavebnictví. Základní výrobky z křemičitého 
skla s alkalickými zeminami. Část 1: Sklo float. Definuje a klasifikuje základní křemičitá 
skla s alkalickými zeminami pro použití ve stavebnictví. Dokument uvádí jejich chemické 
složení, hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti, požadavky na rozměry a minimální jakost 
(s ohledem na optické a viditelné vady). Tento dokument se vztahuje na křemičitá skla 
s alkalickými zeminami dodávaná v jumbo rozměrech, dělených rozměrech nebo řezaných 
rozměrech pro konečné použití. Tento dokument s nevztahuje na konečné řezané rozměry 
menší než 100 mm nebo s plochou menší než 0,05 m2. ČSN EN 14178-1 byla vydána v srpnu 
2005. 

ČSN EN 14178-2 (70 1011) Sklo ve stavebnictví. Základní výrobky z křemičitého 
skla s alkalickými zeminami. Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. Týká se 
hodnocení shody a řízení výroby základních výrobků z křemičitého skla s alkalickými 
zeminami pro použití ve stavebnictví. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE v platném znění. ČSN EN 14178-2 byla vydána v srpnu 
2005. 

ČSN EN 12337 (70 1050) Sklo ve stavebnictví. Chemicky zpevněné 
sodnovápenatokřemičité sklo. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Definice a popis, 
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část:  
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ČSN EN 12337-2 (70 1050) Sklo ve stavebnictví. Chemicky zpevněné 
sodnovápenatokřemičité sklo. Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. Týká se 
hodnocení shody a řízení výroby plochého chemicky zpavněného sodnovápenatokřemičitého 
skla pro použití ve stavebnictví. Za pozornost stojí kapitola 4 – Požadavky, kde je 
specifikována bezpečnost v případě požáru, ochrana před hlukem, udržování energie a úspora 
tepla, a také nebezpečné látky (čl. 4.5). Tento článek je ovšem formulován velmi obecně: 
„Materiály použité ve výrobcích nesmí uvolňovat jakékoli nebezpečné látky nad maximální 
dovolenou úroveň uvedenou v příslušné evropské normě pro materiál nebo úroveň dovolenou 
národním nařízením cílového členského státu. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE v platném znění. ČSN EN 13024-2 byla vydána v srpnu 
2005. 

ČSN EN 13024 (70 1580) Sklo ve stavebnictví. Tepelně tvrzené borosilikátové 
bezpečnostní sklo. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Definice a popis, Část 2: 
Hodnocení shody/Výrobková norma. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 13024-2 (70 1580) Sklo ve stavebnictví. Tepelně tvrzené borosilikátové 
bezpečnostní sklo. Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. Týká se hodnocení shody 
a řízení výroby plochého tepelně tvrzeného borosilikátového bezpečnostního skla pro použití 
ve stavebnictví. Za pozornost stojí kapitola 4 – Požadavky, kde je specifikována bezpečnost 
v případě požáru, ochrana před hlukem, udržování energie a úspora tepla, a také nebezpečné 
látky (čl. 4.5). Tento článek je ovšem formulován velmi obecně: „Materiály použité ve 
výrobcích nesmí uvolňovat jakékoli nebezpečné látky nad maximální dovolenou úroveň 
uvedenou v příslušné evropské normě pro materiál nebo úroveň dovolenou národním 
nařízením cílového členského státu. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE v platném znění. ČSN EN 13024-2 byla vydána v srpnu 
2005. 

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 druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 1279-5 (70 1621) Sklo ve stavebnictví. Izolační skla. Část 5: Hodnocení 
shody. Týká se požadavků, hodnocení shody a řízení výroby izolačních skel pro použití ve 
stavebnictví. Hlavním určeným použitím izolačních skel je instalace do oken, dveří, příček, 
střech a přepážek, kde existuje ochrana okrajů proti ultrafialovému záření. Za pozornost stojí 
v kapitole 4 - Požadavky normalizované požadavky např. na bezpečnost v případě požáru, 
odolnost proti střelám, výbuchu, na ochranu před hlukem, a na tepelné vlastnosti. Za 
pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Poznámka recenzenta: Směrnice 
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89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění. 
ČSN EN 1279-5 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN 70 1621 z 3. 1. 1989. 

ČSN EN ISO 4797 (70 4008) Laboratorní sklo. Varné baňky s kuželovým 
zábrusem. Stanovuje požadavky na mezinárodně přijatelné řady varných baněk s kuželovými 
zábrusy pro všeobecné laboratorní účely. Stručná norma, cca 7 stran. ČSN EN ISO 4797 byla 
vydána v červenci 2005. Částečně nahradila ČSN 70 4039 ze září 1997 a ČSN 70 4041 ze září 
1998. 

ČSN EN ISO 8655-1 (70 4255) Pístové objemové odměrné přístroje. Část 1: 
Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele. Stanoví všeobecné požadavky 
na pístové objemové odměrné přístroje. Je použitelná pro pístové pipety, pístové byrety, 
zřeďovací zařízení a dávkovací zařízení. Norma dále definuje termíny pro použití pístových 
přístrojů a poskytuje doporučení pro uživatele. Norma neplatí pro zdravotnické výrobky 
určené pro použití na lidech, např. pro zdravotnické injekční stříkačky. ČSN EN ISO 8655-1 
byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN ISO 8655-1 z dubna 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 2005 jedna norma (k témuž datu v r. 2004, 
2003, 2002, 2001 také jen 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 
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 byla k 1. lednu 2005 celkem 858 norem (k témuž datu v r. 2004 - 851, 
v r. 2003 - 827, v r. 2002 - 897, v r. 2001 - 725 a v r. 2000 - 686 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
57 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 105 norem. 

ČSN EN 14580 (72 1165) Zkušební metody přírodního kamene. Stanovení 
statického modulu pružnosti. Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN 72 1165 z 6. 1. 1983.  

ČSN EN 14581 (72 1131) Zkušební metody přírodního kamene. Stanovení 
součinitele lineární tepelné roztažnosti. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 14618 (72 1449) Umělý kámen. Terminologie a klasifikace. Určuje 
terminologii a klasifikaci výrobků z umělého kamene. Výrobky z umělého kamene jsou 
průmyslové výrobky, vyrobené hlavně z hydraulického cementu, pryskyřice nebo jejich 
směsí, kamene a dalších přísad. Jsou zhotoveny průmyslově v geometrických tvarech 
v továrně pomocí lisování. Na trh jsou uváděny v podobě rozměrových tvarů a řezány na 
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příslušné velikosti. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 68 
hesel. ČSN EN 14618 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou, Část 2: 
Stanovení pevnosti za ohybu, Část 3: Stanovení kluznosti, Část 4: Stanovení odolnosti proti 
obrusu, Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti, Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému 
šoku, Část 7: Stanovení odolnosti proti stárnutí, Část 8: Stanovení stálosti při upevnění (otvor 
pro čep), Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu, Část 10: Stanovení chemické odolnosti, 
Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti, Část 12: Stanovení rozměrové 
stálosti, Část 13: Stanovení elektrického odporu, Část 14: Stanovení tvrdosti povrchu, 
Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku, Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností 
a kvality povrchu tenkých desek a Část 17: Stanovení biologické odolnosti. V druhém pololetí 
2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 14617-1 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 1: Stanovení 
objemové hmotnosti a nasákavosti vodou. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-4 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 4: Stanovení 
odolnosti proti obrusu. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-5 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 5: Stanovení 
mrazuvzdornosti. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-6 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 6: Stanovení 
odolnosti proti tepelnému šoku. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-9 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 9: Stanovení 
odolnosti proti nárazu. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-10 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 10: Stanovení 
chemické odolnosti. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-11 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 11: Stanovení 
součinitele lineární tepelné roztažnosti. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-12 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 12: Stanovení 
rozměrové stálosti. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-13 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 13: Stanovení 
elektrického odporu. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-15 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 15: Stanovení 
pevnosti v tlaku. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14617-16 (72 1450) Umělý kámen. Zkušební metody. Část 16: Stanovení 
rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek. Vydána v listopadu 
2005. 

ČSN EN 450-1 (72 2064) Popílek do betonu. Část 1: Definice, specifikace 
a kritéria shody. Stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti i postupy kontroly 
jakosti pro křemičitý popílek, jak je definováno v 3.2, pro použití jako příměs druhu II pro 
výrobu betonu včetně betonu vyráběného na staveništi nebo prefabrikované konstrukční dílce 
z betonu, který vyhovuje (ČSN) EN 206-1. Popílek vyhovující této normě se může také 
použít v maltě a injektáží maltě. Popílek získaný z jiných druhů materiálů nebo s vyšším 
procentem spoluspalovaných materiálů, než je uvedeno v kapitole 4, není předmětem této 
normy. Podle výše uvedeného čl. 3.2 je Popílek (fly ash) jemný prášek převážně z kulovitých 
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sklovitých částic, které vznikají spalováním práškového uhlí samotného, nebo i se 
spoluspalovaným materiálem. Má pucolánové vlastnosti a sestává převážně z SiO2 a Al2O3, 
při čemž obsah aktivního SiO2, definovaný a stanovený podle (ČSN) EN 197-1, je nejméně 
25 % hmotnostních. Popílek se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním 
z plynů topenišť otápěných práškovým uhlím samotným nebo i se spolu-spalovaným 
materiálem. Z dalšího textu normy lze vyčíst chemické složení popílku, nikoli údaj o 
fibrogenní aktivitě v něm obsaženého oxidu křemičitého. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na 
internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 450-1 byla vydána v říjnu 2005. Touto normou se 
spolu s ČSN EN 450-2 z října 2005 nahrazuje ČSN EN 450 z února 1996. 

ČSN EN 450-2 (72 2064) Popílek do betonu. Část 2: Hodnocení shody. Stanovuje 
postup pro hodnocení shody popílku s (ČSN) EN 450-1. Tato evropská norma obsahuje 
technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly. 
Uvádí rovněž postupy pro činnost v případě neshody, postup pro certifikaci shody 
a požadavky na distribuční střediska. ČSN EN 450-2 byla vydána v říjnu 2005. Touto normou 
se spolu s ČSN EN 450-1 z října 2005 nahrazuje ČSN EN 450 z února 1996. 

ČSN EN 13263 (72 2095) Křemičitý úlet do betonu. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody a Část 2: Hodnocení 
shody. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici obě části: 

ČSN EN 13263-1 (72 2095) Křemičitý úlet do betonu. Část 1: Definice, požadavky 
a kritéria shody. Používá se pro křemičitý úlet, který vzniká jako vedlejší produkt tavícího 
procesu výroby křemíkových kovů a slitin ferosilicia. Tato část stanovuje požadavky na 
chemické a fyzikální vlastnosti křemičitého úletu, který se používá jako příměs druhu II pro 
výrobu betonu, který vyhovuje (ČSN EN) 206-1, nebo v maltě a injektážní maltě a jiných 
směsích. Tato část uvádí také kritéria shody a související pravidla. Norma neuvádí pravidla 
pro používání křemičitého úletu v betonu. Některá pravidla jsou uvedená v už zmíněné normě 
(ČSN EN) 206-1. Za pozornost stojí text kapitoly 4 - Zdraví, hygiena a environment, který 
zní: „Materiály používané pro výrobek nesmí uvolňovat jakékoli nebezpečné látky, které by 
přesahovaly maximální přípustnou mez, specifikovanou v příslušných evropských normách 
pro materiál, nebo v předpisech členského státu, kde se má výrobek použít.“ Za pozornost 
dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici 
EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je 
odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13263-1 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13263-2 (72 2095) Křemičitý úlet do betonu. Část 2: Hodnocení shody. 
Určuje postup pro hodnocení shody křemičitého úletu s (ČSN) EN 13263-1, včetně 
certifikace shody certifikačním orgánem. Norma uvádí technická pravidla pro řízení výroby 
výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly a pro úkoly certifikačního orgánu. Uvádí 
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rovněž pravidla pro činnost v případě neshody a postup pro certifikaci shody. ČSN EN 
13263-2 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 196 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Norma obsahuje následující 
části: Část 1: Stanovení pevnosti; Část 2: Chemický rozbor cementu; Část 3: Stanovení dob 
tuhnutí a objemové stálosti; Část 5: Zkouška pucolanity pucolánových cementů; Část 6: 
Stanovení jemnosti mletí; Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu; Část 8: 
Stanovení hydratačního tepla. Rozpouštěcí metoda; Část 9: Stanovení hydratačního tepla. 
Semiadiabatická metoda. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Část 1: Stanovení pevnosti. 
Určuje metody pro stanovení pevnosti v tlaku a případně pevnosti v tahu za ohybu cementové 
malty. Tato metoda platí pro cementy pro obecné použití a ostatní cementy a materiály, 
jejichž normy se na tuto metodu odkazují. Nemusí být použitelná pro cementy, které mají 
například velmi krátký počátek tuhnutí. Metoda slouží pro posouzení zda pevnost cementu 
v tlaku je ve shodě s jeho specifikací a pro posouzení vhodnosti normalizovaného písku CEN, 
EN 196-1 nebo alternativního zhutňovacího zařízení. Tento dokument popisuje referenční 
zkušební zařízení i postup a umožňuje použití alternativního zhutňovacího zařízení a postupů, 
které mohou být použity za předpokladu, že jejich vhodnost byla posouzena podle příslušných 
ustanovení tohoto dokumentu. Ve sporném případě se použije jen referenční zkušební 
zařízení a postup. ČSN EN 196-1 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 196-1 ze září 
1996. 

ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Část 2: Chemický rozbor 
cementu. Uvádí metody pro chemický rozbor cementu. Tento dokument uvádí referenční 
metody a pro jisté případy alternativní metodu, která může být považována za ekvivalentní. 
V případě sporu se použije jen metoda referenční. Mohou být použity jakékoliv jiné metody 
za předpokladu, že jsou pro prokázání jejich shodnosti kalibrovány buď proti referenčním 
metodám nebo proti mezinárodně uznaným referenčním materiálům. Tento dokument uvádí 
metody, které se uplatní v zásadě pro cement mohou však být použity pro jeho složky. Mohou 
být rovněž uplatněny pro jiné materiály, jejichž normy se na tyto metody odkazují. Norma 
výrobku určí, které metody mají být použity. U žádné látky ve velmi rozsáhlém seznamu 
chemikálií (94 položek) v kapitole 6 není upozornění na její možný škodlivý účinek. 
ČSN EN 196-2 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 196-2 ze září 1996 
a ČSN EN 196-21 ze srpna 1993. 

ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Část 3: Stanovení dob 
tuhnutí a objemové stálosti. Určuje metody pro stanovení normální konzistence, dob tuhnutí 
a objemové stálosti cementů. Tato metoda platí pro cementy pro obecné použití a ostatní 
cementy a materiály, jejichž normy se na tuto metodu odkazují. Nemusí být použitelná pro 
cementy, které mají například velmi krátký počátek tuhnutí. Metody slouží pro posouzení zda 
tuhnutí a objemová stálost cementu jsou ve shodě s jeho specifikací. Tento dokument 
popisuje referenční zkušební postupy a umožňuje použití alternativních postupů a zkušebních 
zařízení, které jsou uvedeny v poznámkách, za předpokladu, že byly kalibrovány proti 
referenčním metodám. Ve sporném případě se použijí jen referenční zkušební zařízení nebo 
postupy. ČSN EN 196-3 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 196-3 ze září 1996. 

ČSN EN 196-5 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Část 5: Zkouška pucolanity 
pucolánových cementů. Určuje postup pro stanovení pucolanity pucolánových cementů 
podle EN 197-1. Nemůže být použit pro portlandské pucolánové cementy nebo pro pucolány. 
Tato metoda je postupem referenčním. U žádné látky v poměrně rozsáhlém seznamu 
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chemikálií v kapitole 6 není upozornění na její možný škodlivý účinek. ČSN EN 196-5 byla 
vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 196-5 ze září 1996. 

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. V druhém pololetí 2005 byla vydána tato část: 

ČSN EN 934-3 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty. Část 4: 
Přísady do malty pro zdění. Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem. 
Definuje a specifikuje požadavky a kritéria shody pro přísady používané do zdicích malt 
vyráběných na staveništi. Vztahuje se na dva typy přísad, a to přísady zpomalující tuhnutí 
a přísady provzdušňovací/plastifikační, které se používají do předem připravených maltových 
směsí pro zdění a zdicích malt vyráběných na staveništi. Předpisy určující použití přísad pro 
zdicí malty 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: „Poznámka: Pro 
požadavky týkající se látek ohrožujících zdraví, hygienu a životní prostředí, které se vztahují 
k označení CE, platí poznámka 1 u ustanovení ZA.1 a text posledního odstavce 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. Za pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 934-3 byla vydána v červenci 2005. Touto normou 
se nahrazuje ČSN EN 934-3 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 934-3 
z července 2004 převzala normu EN 934-3:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN ISO 9046 (72 2338) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Stanovení 
přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě. Vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 29046 z prosince 1993. 

ČSN EN 13279 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Definice a požadavky a Část 2: Zkušební 
metody. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky. 
Část 1: Definice a požadavky. Uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené 
pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato evropská norma zahrnuje 
předem umísené stavební malty pro vnitřní omítání zdí a stropů, kde se aplikují jako 
pohledový materiál vhodný k výzdobě. Aby tyto výrobky vyhověly požadavkům na jejich 
použití, mají speciální složení s použitím příměsí/přísad, kameniv a jiných pojiv. Jsou 
zahrnuta také sádrová pojiva a sádrové stavební malty pro ruční a strojní použití. Složení 
sádrových pojiv a malt normalizováno není, je ale uvedeno (čl. 5.1.5), že materiály použité ve 
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výrobcích nesmí uvolnit v konečných podmínkách použití nadlimitní hodnoty, které jsou 
určeny příslušnou evropskou normou pro materiály nebo příslušnými směrnicemi 
jednotlivých členských států. Další bližší údaje norma neobsahuje. Za pozornost dále stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je 
odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13279-1 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13279-1 ze srpna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13271-1 ze srpna 
2005 převzala EN 13271-1:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 14190 (72 2491) Upravené výrobky ze sádrokartonových desek. 
Definice, požadavky a zkušební metody. Určuje vlastnosti a požadavky na výrobky, které 
jsou vyráběny ze sádrokartonových desek podle (ČSN) EN 520. Pro následnou úpravu 
výrobku se používá dalších výrobních postupů. Postupy mohou zahrnovat řezání, děrování, 
profilování okrajů, dekorování a laminování vrstvy z jiných materiálů pro funkční nebo 
dekorační účely, upevnění zahrnující podstavce např. pro příčky. Seznam možných dalších 
postupů pro úpravu výrobku je uveden v příloze B této normy. Použití výrobků je určeno pro 
stěny, stropní a podlahové aplikace, kde mohou být upevněny přímo k podkladu nebo jsou 
použity v systémech skládaných ve spojení s prvky k vytvoření samostatného nebo 
zavěšeného obložení. Výrobky nabízejí široký rozsah estetického řešení standardního nebo 
nestandardního uspořádání. Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na 
oheň, propustnost vodní páry, stabilita pro stropní prvky, lomová síla v tahu za ohybu, 
odolnost proti nárazu a tepelný odpor. Tato evropská norma se netýká sádrokartonových 
tepelně/akusticko isolačních kompozitních panelů a prefabrikovaných sádrových stěnových 
panelů podle prEN 13950 a prEN 13915 (oba návrhy EN v ČR do října 2005 nezavedeny). Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace 
o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes 
tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 14190 byla vydána v říjnu 2005. 

ČSN EN 13963 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky. 
Definice, požadavky a zkušební metody. Určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely 
a papírové pásky pro tmelení spojů nebo přetmelení spojů sádrokartonových desek 
vyráběných podle (ČSN) EN 520, upravených výrobků ze sádrokartonových desek 
a sádrových desek vyztužené vlákny. Norma se týká materiálů určených ke strojnímu 
i ručnímu použití. Specifikováno je osm druhů tmelů. (jejich složení norma neuvádí). 
V normě jsou zahrnuty tmely na bázi sádry a další materiály. Norma také určuje papírové 
pásky, které se používají ve vhodných spárovacích systémech. Tato norma popisuje 
následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu stanovených podle 
příslušných evropských zkušebních metod. Za pozornost stojí v kapitole 4 – Požadavky, tento 
článek: 4.3 Nebezpečné látky - Materiály použité pro výrobu spárovacích materiálů nesmí 
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ovlivňovat v konečných podmínkách použití nadlimitní hodnoty nebezpečných látek, které 
jsou určeny příslušnou evropskou normou pro materiály nebo příslušnými směrnicemi 
jednotlivých členských států. Bližší údaje ovšem norma neobsahuje. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je 
odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 14316-1 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 14316-1 z února 2005. ČSN EN 13963 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 1304 (72 2684) Pálené střešní tašky a tvarovky. Definice a specifikace 
výrobku. Stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější 
a vnitřní obklady stěn. Vztahuje se na všechny tašky a tvarovky definované v kapitole 3. 
Pálené střešní tašky a tvarovky, které vyhovují této normě, jsou vhodné pro střechy a vnější a 
vnitřní obklady stěn. Norma stanovuje minimální požadavky na výrobek, které zaručí, že 
pokud jsou splněny v době dodání, je výrobek schopný plnit svou funkci i v případě změn, 
kterým je každý stavební materiál vystaven při běžném používání. Výsledky získané podle 
této evropské normy se vztahují na výrobky v době jejich prodeje. Za pozornost stojí čl. 4.5 
a 4.6. Čl. 4.5 se týká požární bezpečnosti, a to chování při vnějším požáru reakce na oheň. 
Čl. 4.6 upozorňuje, že pokud jde o nebezpečné látky  platí pro výrobky používané 
v Evropském hospodářském prostoru poznámka k ZA.1 v Příloze ZA. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je 
odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 1304 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 1304 ze září 1999.  

ČSN EN 14437 (72 2685) Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených 
pálených a betonových střešních tašek. Zkušební metoda. Specifikuje zkušební metodu pro 
stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených nebo betonových střešních tašek 
podle EN 490 a EN 1304, které se volně pokládají nebo mechanicky upevňují na podkladu. 
Zkušební metoda platí pro mechanické připevnění svorkami, příchytkami, vruty a hřebíky. 
U mechanicky připevněných tašek musí být připevněna alespoň každá třetí taška. Zkušební 
metoda neplatí pro připevnění tašek, kde na připevňovacím schématu je připevněno méně než 
každá třetí taška. Zkušební metodu nelze použít pro prejzovou krytinu. Postup při provádění 
normalizovaných zkoušek je popsán. Za pozornost stojí konečně Příloha G, která podrobně 
rozebírá vlivy na dílčí součinitel bezpečnosti, jimiž se zohledňují nepříznivé odchylky od 
reprezentativních hodnot. ČSN EN 14437 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 14437 z května 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14437 z května 2005 
převzala normu EN 14437:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem.  

ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. Určuje 
terminologii, požadavky, základní kritéria provedení, metody zkoušení a hodnocení 
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a hodnocení shody na které se budou odkazovat specifické výrobkové normy vyjma případů, 
kdy je to nevhodné. Norma se může používat také pro specifikaci výrobků, pro které 
neexistuje norma. Ne všechny požadavky (kapitola 4) této normy se vztahují na všechny 
prefabrikované betonové výrobky. Prefabrikované dílce pojednávané v této normě jsou 
továrně vyrobené pro pozemní a inženýrské stavby. Tato norma se smí používat též pro 
výrobky vyráběné na staveništi, jestliže je výroba chráněna před nepříznivými vlivy počasí 
a řízena podle ustanovení kapitoly 6. Tato norma platí pro hutný beton bez provzdušnění 
a objemové hmotnosti ve vysušeném stavu rovné nebo větší než 800 kg.m-3. Neplatí pro 
vyztužené prefabrikáty z pórovitého lehkého betonu. ČSN EN 13369 byla vydána v srpnu 
2005. Nahradila ČSN EN 13369 z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13369 z prosince 2004 převzala normu EN 13369:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13224 (72 3051) Betonové prefabrikáty. Žebrové stropní prvky. Určuje 
požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody prefabrikovaných žebrových prvků 
z obyčejného železového nebo předepjatého betonu, které se používají na stropní nebo střešní 
konstrukce. Prvky se skládají z desky a jednoho nebo více (obvykle dvou) žeber, ve kterých je 
hlavní podélná výztuž. Může se jednat rovněž o spodní desku s příčnými žebry. Tento 
dokument uvádí definice pojmů, požadované technické vlastnosti a tolerance výrobků, 
fyzikální  vlastnosti výrobků, zkušební metody a posouzení dopravních a manipulačních 
stavů. Tato norma neřeší únosnost, která je určena na základě zkoušek. V kapitole 4 – 
Požadavky je normalizována i požární odolnost, akustické a tepelné vlastnosti a v neposlední 
řadě i bezpečnost při manipulaci a při užívání. Většinou ovšem jen odkazy na 
(ČSN) EN 13369:2004. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13224 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13224 z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13224 z prosince 
2004 převzala normu EN 13224:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma 
ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13225 (72 3052) Betonové prefabrikáty. Tyčové nosné prvky. Určuje 
požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody tyčových prefabrikovaných prvků 
(např. sloupy, trámy a prvky trámů) vyrobených z obyčejného železobetonu nebo předpjatého 
betonu, které se používají pro nosné části budov a ostatní stavební konstrukce, s výjimkou 
mostů. Tato norma uvádí terminologii, požadované technické vlastnosti, tolerance, 
odpovídající fyzikální vlastnosti, zkušební metody a hlediska dopravy a montáže. Tato norma 
nezahrnuje únosnost, která je určena na základě zkoušek. V kapitole 4 – Požadavky je 
normalizována i požární odolnost a v neposlední řadě i bezpečnost při manipulaci. Většinou 
ovšem jen odkazy na (ČSN) EN 13369:2004 (73 3001). Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové 
stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
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vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13225 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13225 z ledna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13225 z ledna 2005 
převzala normu EN 13225:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem.  

ČSN EN 13693 (72 3053) Betonové prefabrikáty. Speciální střešní prvky. Určuje 
požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody speciálních prefabrikovaných 
střešních prvků vyrobených z obyčejného železobetonu nebo předpjatého betonu, které se 
používají ke stavbě budov. Vzhledem k požární odolnosti, řeší norma jak výrobky z betonu 
s požárně izolační (dělicí) funkcí, tak výrobky z betonu bez požárně dělicí funkce. Tento 
dokument uvádí terminologii, požadované technické vlastnosti a tolerance výrobků, fyzikální 
vlastnosti výrobků, zkušební metody a posouzení dopravy a montáže. Rozsáhlá norma, cca 
50 stran. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace 
o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes 
tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13693 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13693 z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13693 z prosince 
2004 převzala EN 13693:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 12737 (72 3054) Betonové prefabrikáty. Stájové rošty pro dobytek. 
Specifikuje požadavky na železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty, které se 
používají pro stájové rošty pro ustájení dobytka, a určuje hodnocení shody těchto výrobků. 
Tato norma nezahrnuje rošty zatěžované jinak než dobytkem a chovatelem dobytka. 
ČSN EN 12737 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 12737 z prosince 2004. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12737 z prosince 2004 převzala EN 12737:2004 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12843 (72 3055) Betonové prefabrikáty. Stožáry a sloupy. Uvádí 
požadavky na prefabrikované betonové sloupy (také obecně označované jako stožáry) (buď 
z jednoho kusu nebo sestavené z jednotlivých prvků) železobetonové a/nebo předpjaté jako 
konstrukční prvky. Mohou být duté nebo plné a mohou obsahovat dodatečné prvky (např. 
příčné trámy, plošiny atd.), zabudované a spojovací prostředky. Dodatečné prvky mohou být 
připojeny k sloupovým prvkům. Norma dále vypočítává případy, pro které lze konstrukce 
touto normou normalizované použít. (Např. nadzemní elektrická a telekomunikační vedení, 
podpory pro veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, antény a telekomunikační sloupy, podpory pro 
větrné turbíny apod.) Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 12843 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
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ČSN EN 12843 z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12843 z prosince 
2004 převzala EN 12843:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 12794 (72 3056) Betonové prefabrikáty. Základové piloty. Určuje 
terminologii, požadavky, základní funkční kritéria, zkušební metody a hodnocení shody, které 
se používají u průmyslově vyráběných prefabrikovaných betonových základových pilot pro 
pozemní a inženýrské stavby, instalovaných v místě stavby pomocí rázů, vibrací, zatlačením 
nebo jiným vhodným způsobem. Tento dokument lze také aplikovat na výrobky zhotovené 
v provizorních výrobnách, zřízených v místě stavby, ve kterých je výroba řízena podle 
ustanovení kapitoly 6 – Hodnocení shody, a kde jsou výrobky v případě potřeby chráněny 
před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové 
stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 12794 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14474 (72 3057) Betonové prefabrikáty. Štěpkobeton. Požadavky 
a zkušební metody. Uvádí obecné požadavky na štěpkobeton používaný pro prefabrikáty. 
Bude používán při přípravě norem pro výrobky ze štěpkobetonu. Výrobkové normy pro 
štěpkobeton budou určovat zvláštní požadavky, které mohou doplnit požadavky uváděné 
v tomto dokumentu. Výrobkové normy budou uvádět mezní hodnoty. Příklady použití 
štěpkobetonu: dutinové tvárnice pro stropní systémy, bednicí tvárnice, desky, obkladové 
prvky, prvky zvukově a/nebo tepelně izolačních obkladů, dělicí prvky, tvarovky pro 
uskladnění vína apod. Dokument neplatí pro beton na nosné a doplňkové zdicí prvky, které 
jsou zahrnuty v EN 771-3. Za pozornost stojí definice „nového“ slova: Podle čl. 3.1 je 
štěpkobeton (wood-chip concrete) beton s pórovitou strukturou, v němž převažujícím 
plnivem jsou dřevěné štěpky, jejichž objem tvoří 50 % až 90 % objemu v závislosti na 
použití. Podle specifikace v kapitole 5 – Zkoušky se tepelná vodivost musí stanovovat podle 
(ČSN) EN12664 a zvuková pohltivost podle (ČSN) EN ISO 354. ČSN EN 14474 byla vydána 
v srpnu 2005.  

ČSN EN 13748 (72 3209) Teracové dlaždice. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: 
Teracové dlaždice pro vnitřní použití a Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití. 
V obou normách stojí za pozornost Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace 
o nebezpečných látkách je odkázáno na stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. 
Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE v platném znění. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici obě části: 

ČSN EN 13748-1 (72 3209) Teracové dlaždice. Část 1: Teracové dlaždice pro 
vnitřní použití. Stanovuje materiály, vlastnosti a zkušební metody pro nevyztužené 
cementem pojené teracové dlaždice, které se vyrábí průmyslově a jsou určeny k přímé 
pokládce. Tyto dlaždice jsou určeny pro vnitřní použití. ČSN EN 13748-1 byla vydána 
v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 13748-1 ze září 2004 a spolu s ČSN EN 13748-2 
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z července 2005 nahrazuje také ČSN 72 3210 z 27. 6. 1973. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13748-1 ze září 2004 převzala normu EN 13748-1:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13748-2 (72 3209) Teracové dlaždice. Část 2: Teracové dlaždice pro 
venkovní použití. Stanovuje materiály, vlastnosti a zkušební metody pro nevyztužené 
cementem pojené teracové dlaždice, které se vyrábí průmyslově a jsou určeny k přímé 
pokládce. Tyto dlaždice jsou určeny pro venkovní použití (včetně střech) na plochách pro 
pěší, např. podloubí, terasy, nákupní centra a plovárny, kde je dekorativní vzhled povrchu 
rozhodující. V kapitole 4 – Požadavky jsou mj. normalizovány i chování při požáru a tepelná 
vodivost. ČSN EN 13748-2 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 13748-2 ze září 
2004 a spolu s ČSN EN 13748-1 z července 2005 nahrazuje také ČSN 72 3210 z 27. 6. 1973. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13748-2 ze září 2004 převzala normu EN 13748-
2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 490 (72 3240) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady 
stěn. Specifikace výrobku. Stanovuje požadavky na betonové tašky a tvarovky a tvarovky 
pro šikmé střechy a vnitřní a vnější obklady stěn. Přestože mohou být betonové tašky 
a tvarovky opatřeny povrchovou úpravou, není specifikace povrchové úpravy součástí této 
normy. Informace o vlastnostech povrchových úprav jsou uvedeny v Příloze A, informace 
o provedení střech a stěn jsou v Příloze B. Pozornost zasluhuje čl. 5.9.2 – Reakce na oheň. Za 
pozornost dále stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace 
o nebezpečných látkách je odkázáno na stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 490 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 
490 z dubna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 490 z dubna 2005 převzala 
normu EN 490:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

ČSN EN 491 (72 3243) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady 
stěn. Zkušební metody. Stanovuje zkušební metody pro betonové tašky a tvarovky 
a tvarovky podle (ČSN) EN 490, které se používají jako skládaná krytina šikmých střech nebo 
pro vnitřní a vnější obklady stěn. ČSN EN 491 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 491 z dubna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 491 z dubna 2005 
převzala normu EN 491:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem.  

ČSN EN 295 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní 
a vnitřní kanalizaci. Norma obsahuje tyto části: Část 1: Požadavky; Část 2: Kontrola jakosti 
a odběr vzorků; Část 3: Zkušební postupy; Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, 
přechody a příslušenství; Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky; Část 6: 
Požadavky na kameninové šachty; Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje 
určené pro ražení a Část 10: Funkční požadavky. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici 
tato část: 

ČSN EN 295-10 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro 
venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 10: Funkční požadavky. Stanovuje funkční požadavky 
na: - kameninové trouby a tvarovky a jejich spoje podle (ČSN) EN 295-1;-speciální tvarovky, 

 118

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm


přechody a příslušenství podle (ČSN) EN 295-4; - děrované trouby a tvarovky podle 
(ČSN) EN 295-5; - kameninové šachty podle (ČSN) EN 295-6; - kameninové trouby a jejich 
spoje určené pro ražení podle (ČSN) EN 295-7; pro systémy stok a kanalizačních přípojek 
ukládaných do země, určené pro odvádění odpadních a povrchových vod (včetně dešťových), 
s gravitačním odtokem nebo výjimečně při nízkém přetlaku. Dále rovněž stanovuje hodnocení 
shody výrobků s funkčními požadavky podle této normy. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové 
stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 295-10 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN 72 5250 Chemicky odolná stavební kamenina. Požadavky a zkušební 
metody. ČSN 72 5250 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN 72 5017 z 5. 5. 1972, 
ČSN 72 5250 z 28. 5. 1975 a ČSN 72 6028 z prosince 1993.  

ČSN EN ISO 10081-1 (72 6014) Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových 
hutných. Část 1: Hlinitokřemičité výrobky. Stanovuje klasifikaci a označování 
hlinitokřemičitých žárovzdorných výrobků tvarových hutných, kromě: a) výrobků, které 
obsahují vedle oxidu hlinitého, oxidu křemičitého a oxidu železitého více než 5% jiných 
oxidů kovů b) výrobků, které obsahují více než 1% uhlíku, karbidů, nitridů, oxinitridů nebo 
podobných látek. ČSN EN ISO 10081-1 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12475-1 z ledna 1999. 

ČSN EN ISO 10081-2 (72 6014) Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových 
hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7% zbytkového uhlíku. 
Stanovuje klasifikaci a označování zásaditých žárovzdorných výrobků tvarových hutných 
s antioxidačními přísadami nebo bez nich. Na výrobky obsahující po karbonizaci 7% a více 
uhlíku se tato norma nevztahuje. Tato norma se vztahuje na žárovzdorné výrobky tvarové 
hutné s oplechováním a výztuží nebo bez nich. POZNÁMKA 1 ISO 10081-3 se vztahuje na 
klasifikaci žárovzdorných výrobků tvarových hutných zásaditých obsahujících po karbonizaci 
7% až 50% zbytkového uhlíku. POZNÁMKA 2 Tvarovky mohou být oplechované 
a nevypálené tvarovky mohou být zpevněné vnitřním výztužným plechem a/nebo 
přimísenými kovovými vlákny. ČSN EN ISO 10081-2 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12475-2 z ledna 1999. 

ČSN EN ISO 10081-3 (72 6014) Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových 
hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7% až 50% zbytkového uhlíku. Stanovuje 
klasifikaci a označování zásaditých žárovzdorných výrobků tvarových hutných obsahujících 
7% až 50% zbytkového uhlíku po karbonizaci. Tato norma se vztahuje na výrobky 
s antioxidačními přísadami nebo bez nich, s oplechováním a výztuží nebo bez nich. 
POZNÁMKA 1: ISO 10081-2 se vztahuje na klasifikaci žárovzdorných výrobků tvarových 
hutných zásaditých obsahujících po karbonizaci méně než 7% zbytkového uhlíku. 
POZNÁMKA 2: Tvarovky mohou být oplechované a nevypálené tvarovky mohou být 
zpevněné vnitřním výztužným plechem a/nebo přimísenými kovovými vlákny. 
ČSN EN ISO 10081-3 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 12475-3 z ledna 1999. 

ČSN P CEN/TS 993 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky 
tvarované hutné. Norma se skládá z 20 částí: Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, 
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zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti. Část 2: Stanovení hustoty. Část 3: Zkoušení 
žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny. Část 5: 
Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě 
místnosti. Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty. Část 8: Stanovení únosnosti 
v žáru. Část 9: Stanovení tečení v tlaku. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru. 
Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty (ENV). Část 12: Stanovení 
žárovzdornosti. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití-Specifikace. Část 14: 
Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání). Část 15: Stanovení 
tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání). Část 16: Stanovení 
odolnosti proti kyselině sírové. Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů 
rtuťovou metodou. Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní 
vakuovou metodou. Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti. Část 20: Stanovení obrusnosti při 
teplotě místnost. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN P CEN/TS 993-11 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky 
tvarované hutné. Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty. Vydána 
v červenci 2005. Nahradila ČSN P ENV 993-11 ze srpna 1999. 

ČSN EN 993-15 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarované 
hutné. Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní 
uspořádání). Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 993-15 z července 1999. 

ČSN EN 14316-1 (72 7218) Tepelně izolační výrobky pro izolace budov. Tepelně 
izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP). Část 1: Specifikace pro 
stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním. Specifikuje požadavky na čtyři 
výrobní typy výrobků z expandovaného perlitu: perlitový agregát (EPA), opláštěný perlit 
(EPC), hydrofobní perlit (EPH) a perlitovou směs (EPM), které obsahují méně než 1% 
organických látek, jak stanovuje příloha D pro in-situ vyráběné izolace střech, stropů, stěn 
a podlah. Tento dokument je specifikací pro izolační výrobky před zabudováním. Tento 
dokument popisuje vlastnosti výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, 
značení a označování štítkem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb., 
v platném znění. ČSN EN 14316-1 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 14316-1 
z února 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14316-1 (72 7218) z února 2005 
převzala EN 14316-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem. 

ČSN EN 14317-1 (72 7219) Tepelně izolační výrobky pro izolace budov. Tepelně 
izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV). Část 1: 
Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním. Specifikuje 
požadavky na čtyři výrobní typy výrobků z expandovaného vermikulitu: vermikulitový 
agregát (EVA), opláštěný vermikulit (EVC), hydrofobní vermikulit (EVH) a směs vermikulitu 
(EVM), které obsahují méně než 1% organických látek, jak stanovuje příloha D pro in-situ 
vyráběné izolace střech, stropů, stěn a podlah. Tento dokument je specifikací pro izolační 
výrobky před zabudováním. Tento dokument popisuje vlastnosti výrobku a obsahuje postupy 
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pro jeho zkoušení, hodnocení shody, značení a označování štítkem. Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na 
internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 14317-1 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 14317-1 z února 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14317-1 (72 7219) 
z února 2005 převzala EN 14317-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14063-1 (72 7220) Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace 
budov. Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA). 
Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním. Stanovuje požadavky 
na lehčené výrobky z expandovaného jílu pro in-situ zabudování do střech, stropů, podlah 
a suterénních podlah. Tato norma je specifikací pro izolační výrobky před zabudováním do 
stavby. Tato norma také popisuje vlastnosti výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, 
značení a označování štítkem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 14063-1 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 14063-1 z února 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14063-1 (72 7220) 
z února 2005 převzala EN 14063-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma ji přejímá překladem. 

ČSN P ENV 14232 (72 7500) Speciální technická keramika. Termíny, definice, 
zkratky. Norma je slovníkem, který poskytuje seznam výrazů a příslušných definicí, které 
jsou obvykle používány pro materiály, výrobky, použití, vlastnosti a procesy speciální 
technické keramiky. Dokument obsahuje v samostatných souborech takové zkratky, které 
jsou obecně akceptovány ve vědecké a technické literatuře; jsou dány do souladu 
s odpovídajícími výrazy a definicemi nebo popisy. Za pozornost stojí kapitola 3 se 
45 zkratkami, které umožňují dešifrovat často málo srozumitelné popisy keramických 
materiálů a výrobků. Česky, anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví; česky 
a anglicky je definováno cca 186 hesel. ČSN P ENV 14232 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN P CEN/TS 14425 (72 7513) Speciální technická keramika. Zkušební metody 
pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody, Část 2: Metoda zkoušky 
v ohybu s trhlinou na jedné hraně (SEPB), Část 3: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem 
chevron (CNB), Část 4: Metoda zkoušky v ohybu s povrchovou trhlinou (CSF) a Část 5: 
Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB). V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část:  
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ČSN P CEN/TS 14425-5 (72 7513) Speciální technická keramika. Zkušební 
metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky. Část 5: Metoda 
zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB). Vydána v červenci 2005. 

ČSN P CEN/TS 1071 (72 7570) Speciální technická keramika. Metody zkoušení 
keramických povlaků. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Stanovení tloušťky 
povlaku kontaktním profilometrem, Část 2: Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousicí 
metodou, Část 3: Stanovení přilnavosti zkouškou vrypem, Část 4: Stanovení chemického 
složení, Část 5: Stanovení pórovitosti, Část 6: Stanovení odolnosti povlaku k otěru 
mikrootěrovou zkouškou, Část 7: Stanovení tvrdosti a Youngova modulu pružnosti 
přístrojovou vtiskovou zkouškou, Část 8: Hodnocení přilnavosti vtiskovou zkouškou tvrdosti 
podle Rockwella, Část 9: Stanovení lomového zatížení, Část 10: Stanovení tloušťky povlaku 
pomocí příčného výbrusu a Část 11: Měření vnitřního pnutí podle Stoneyovy rovnice. (Části 7 
až 11 jsou technické specifikace.) V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN P CEN/TS 1071-10 (72 7570) Speciální technická keramika. Metody 
zkoušení keramických povlaků. Část 10: Stanovení tloušťky povlaku pomocí příčného 
výbrusu. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 13375 (72 7671) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Příprava zkušebních těles. Vydána 
v červenci 2005. Nahradila ČSN 13375 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13375 z března 2005 převzala normu EN 13375:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13596 (72 7672) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení přilnavosti v tahu. 
Vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN 13596 z března 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13596 z března 2005 převzala normu EN 13596:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13653 (72 7673) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení přilnavosti ve smyku. 
Vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN 13653 z března 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13653 z března 2005 převzala normu EN 13653:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

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. 
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V této třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 867 norem (k témuž datu v r. 2004 - 782, 
v r. 2003 - 703, v r. 2002 - 659, v r. 2001 - 600 a v r. 2000 - 537 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
47 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 128 norem. 

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí. Hodnocení existujících 
konstrukcí. Poskytuje obecné požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí 
(budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), které vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí 
a z následků jejich poruchy. Podkladem je (ČSN) ISO 2394. Záměrem je, aby se tato 
mezinárodní norma stala základem pro přípravu národních předpisů nebo norem v souladu se 
současnou technickou praxí a ekonomickými podmínkami. ČSN ISO 13822 byla vydána 
v srpnu 2005. Nahradila ČSN 73 0038 z 2.6.1986.  

ČSN ISO 17123 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřičských přístrojů. Norma se skládá z následujících částí: Část 
1: Teorie, Část 2: Nivelační přístroje, Část 3 Teodolity, Část 4: Elektrooptické dálkoměry, 
Část 5: Elektronické tachymetry, Část 6: Rotační lasery, Část 7: Optické provažovaní 
přístroje. V druhém pololetí 2005 bylo k dispozici všech sedm částí: 

ČSN ISO 17123-1 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 1: Teorie. Vydána v prosinci 2005. 
Nahradila ČSN ISO 8322-1 z června 1994. 

ČSN ISO 17123-2 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 2: Nivelační přístroje. Vydána 
v prosinci 2005. Nahradila ČSN ISO 8322-3 z června 1994. 

ČSN ISO 17123-3 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 3: Teodolity. Vydána v prosinci 2005. 
Nahradila ČSN ISO 8322-4 z června 1994. 

ČSN ISO 17123-4 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 4: Elektrooptické dálkoměry. Vydána 
v prosinci 2005. Nahradila ČSN ISO 8322-8 z června 1994. 

ČSN ISO 17123-5 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 5: Elektronické tachymetry. Vydána 
v prosinci 2005.  

ČSN ISO 17123-6 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 6: Rotační lasery. Vydána v prosinci 
2005. Nahradila ČSN ISO 8322-6 z června 1994. 

ČSN ISO 17123-7 (73 0220) Optika a optické přístroje. Terénní postupy pro 
zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 7: Optické provažovaní přístroje. 
Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN ISO 8322-5 z června 1994. 

ČSN EN 13363 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se 
zasklením. Výpočet propustnosti solární energie a světla. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Zjednodušená metoda a Část 2: Podrobná výpočtová metoda. V druhém 
pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 13363-2 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se 
zasklením. Výpočet propustnosti solární energie a světla. Část 2: Podrobná výpočtová 
metoda. Stanovuje podrobnou výpočtovou metodu celkové propustnosti sluneční energie 
a světla pro zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením, založenou na údajích 
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spektrální propustnosti materiálů. Pokud nejsou spektrální údaje dostupné, metoda může být 
přizpůsobena pro použití celkových (integrovaných) dat. Metoda platí pro všechny druhy 
zařízení protisluneční ochrany rovnoběžné se zasklením, jako jsou žaluzie nebo rolety. 
Zařízení protisluneční ochrany mohou být umístěna uvnitř chráněné místnosti, vně nebo 
v mezeře mezi dvojitým zasklením. Materiály součástí zařízení mohou být průhledné, 
průsvitné nebo neprůsvitné, kombinované se zasklením o známé propustnosti a odrazivosti 
slunečního záření a o známé emisivitě v oblasti tepelného záření. Metoda je založena na 
kolmém dopadu přímého záření a nebere v úvahu úhlovou závislost propustnosti nebo 
odrazivosti materiálů. Na případy, které nejsou zahrnuty v předmětu této normy, se vztahuje 
ISO 15099, která pokrývá širší rozsah případů. V této normě jsou také uvedeny konkrétní 
případy, dodatečné předpoklady a nutné mezní podmínky. ČSN EN 13363-2 byla vydána 
v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 15927 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov. Výpočet 
a uvádění klimatických dat. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Měsíční a roční 
průměry jednotlivých meteorologických prvků; Část 2: Údaje pro návrh chladicí zátěže 
a nebezpečí přehřátí; Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových 
dat větru a dešťových srážek; Část 4: Údaje pro posuzování ročních energetických požadavků 
pro chladicí a vytápěcí systémy; Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný 
prostor; Část 6: Narůstající teplotní rozdíly pro posuzování energetických požadavků při 
vytápění prostoru. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 15927-5 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov. Výpočet 
a uvádění klimatických dat. Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný 
prostor. Tato pátá část evropské normy určuje definice, metody výpočtu a metody uvádění 
klimatických dat používané při návrhu tepelného zatížení v budovách. To zahrnuje: - zimní 
venkovní návrhové teploty vzduchu; - příslušnou rychlost větru a odpovídající směr větru. 
Ztráty tepla zeminou, které také přispívají k tepelnému zatížení budovy, závisí na 
dlouhodobějších změnách teploty; metody pro výpočet ztrát zeminou jsou dány v ISO 13370. 
ČSN EN 15927-5 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 13792 (73 0320) Tepelné chování budov. Výpočet vnitřních teplot 
v místnosti v letním období bez strojního chlazení. Zjednodušené metody. Podrobně 
určuje požadované vstupní údaje pro zjednodušené výpočtové metody zaměřené na stanovení 
maximálních, průměrných a minimálních denních hodnot operativní teploty v místnosti 
v teplém období za účelem: a) určení takových charakteristik místnosti, které zabrání 
přehřívání v letním období; b) určení, zda je či není nutná instalace chladicího systému. 
Kapitola 6 uvádí kritéria, která musí výpočtová metoda splnit, aby byla v souladu s touto 
normou. ČSN EN ISO 13792 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 140 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Požadavky na 
uspořádání laboratoře s potlačeným bočním přenosem; Část 2: Zjištění, ověření a aplikace 
přesných údajů; Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních 
konstrukcí; Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách; Část 5: 
Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách; Část 6: 
Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí; Část 7: Měření kročejové 
neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách; Část 8: Laboratorní měření snížení přenosu 
kročejového zvuku podlahou na těžkém referenčním stropu; Část 9: Laboratorní měření 
vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi pro stanovení zvukové izolace zavěšeného 
podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou; Část 10: Laboratorní měření vzduchové 
neprůzvučnosti malých stavebních prvků; Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu 
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kročejového zvuku podlahovinami na lehkém referenčním stropu; Část 12: Laboratorní 
měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v horizontálním směru podlah s průběžnou 
vzduchovou vrstvou; Část 13: Směrnice (Technická zpráva); Část 14: Směrnice pro netypické 
situace v budovách; Část 16: Laboratorní měření zlepšení neprůzvučnosti pomocí přídavné 
vrstvy. Připravují se následující části: Část 17: Vyhodnocení celkového ztrátového činitele 
a Část 18: Laboratorní měření hluku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 140-11 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách. Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového 
zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech. Stanovuje metody měření akustických 
vlastností podlah včetně podlahových krytin z hlediska snížení přenosu kročejového zvuku. 
Účelem této části je zavést metodu pro zjištění kročejové neprůzvučnosti podlahy při 
normalizovaných podmínkách zkoušky. Zkouška je limitována technickými podmínkami 
postupů fyzikálního měření zvuku generovaného specifickým zkušebním zdrojem 
(normalizovaný zdroj kročejového zvuku) v laboratorních podmínkách a nevztahuje se přímo 
k subjektivnímu významu výsledků. Tato část platí pro všechny typy jak jednovrstvých, tak 
vícevrstvých podlah včetně podlahových krytin, které se instalují na lehké stropní konstrukce. 
V případě vícevrstvé podlahy mohou být vrstvy prefabrikovány nebo pokládány přímo na 
zkušebním místě. Zkušební metoda je vhodná pouze jako laboratorní měření. Neobsahuje 
žádná opatření umožňující hodnocení účinnosti podlah in situ. ČSN EN ISO 140-11 byla 
vydána v prosinci 2005. 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Norma se člení na Část 1: Terminologie, 
Část 2: Požadavky, Část 3: Návrhové hodnoty a Část 4: Výpočtové metody. V druhém pololetí 
2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN 73 0540-2 + Z1 ed. A Termal protection of Buildings. Part 2: Reguirements. 
Tato norma je anglickou verzí ČSN 73 0540-2:2002 včetně její změny Z1:2005. Má tedy 
logicky naprosto stejný obsah, jako česká verze, tj.: Tato druhá část normy stanovuje tepelně 
technické požadavky na navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního 
prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění 
základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro 
stavební úpravy, udržovací práce, změny užívání budov a jiné změny dokončených staveb. 
Norma neplatí pro budovy velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, 
skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav 
vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř 
památkových rezervací a/nebo pro budovy postižené živelními katastrofami platí norma 
přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Dodržení 
tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch 
budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání 
a technologické procesy s nízkou energetickou náročností budov. Poměrně rozsáhlá norma, 
cca 43 stran. ČSN 73 0540-2 + Z1 byla původně vydána v listopadu 2002 a byla doplněna 
o změnu Z1. Datum vydání anglické verze normy je prosinec 2005. Nahradila ČSN 73 0540-2 
z května 1994.  

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
Stanoví normové, charakteristické návrhové hodnoty fyzikálních veličin (dále návrhové 
hodnoty veličin) stavebních materiálů, výrobků, výplní oken, zdicích prvků a zdiva, návrhové 
hodnoty veličin venkovního prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování 
a ověřování stavebních konstrukcí z hlediska šíření vlhkosti a budov z hlediska jejich tepelné 
ochrany podle ČSN 73 0540-5 a norem souvisících. Tato norma též stanoví návrhové hodnoty 
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fyzikálních veličin pro výpočty tepelných ztrát budov podle (ČSN) EN ISO 13790, tepelné 
zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren 
podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací 
pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin podle této normy zohledňují klimatické 
podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu. Rozsáhlá norma, cca 
95 stran. ČSN 73 0540-3 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN 73 0540-3 
z května 1994.  

ČSN EN ISO 10052 (73 0541) Akustika. Měření vzduchové a kročejové 
neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách. Zjednodušená metoda. Stanoví 
zjednodušené metody pro měření v budovách: a) vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi; 
b) kročejové neprůzvučnosti stropů; c) neprůzvučnosti obvodových plášťů a d) hladiny 
akustického tlaku technických zařízení budov v místnostech. Metody uvedené v tomto 
dokumentu jsou určené pro měření v obytných místnostech nebo v místnostech 
o srovnatelných rozměrech, s maximálním objemem 150 m3. Metody pro vzduchovou 
neprůzvučnost, kročejovou neprůzvučnost a neprůzvučnost obvodových plášťů poskytují 
hodnoty (v oktávových pásmech), které jsou kmitočtově závislé. Ty mohou být převedeny do 
jednočíselného vyjádření charakterizujícího akustickou účinnost s použitím 
(ČSN) EN ISO 717-1 a (ČSN) EN ISO 717-2. Pro hluk technického zařízení budov jsou 
výsledky uváděny přímo ve vážených hladinách akustického tlaku A nebo C. 
ČSN EN ISO 10052 byla vydána v srpnu 2005.  

ČSN EN 14199 (73 1033) Provádění speciálních geotechnických prací. 
Mikropiloty. Stanoví všeobecné zásady pro provádění mikropilot. Mikropiloty jsou 
konstrukční prvky sloužící k přenášení zatížení do základové půdy. Mohou být vybaveny 
nosnými prvky k přímému nebo nepřímému přenosu zatížení a/nebo omezení deformací. 
ČSN EN 14199 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 14199 z května 2005. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 14199 (73 1033) z května 2005 převzala EN 14199:2005 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12504 (73 1303) Zkoušení betonu. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Vývrty. Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku, Část 2: Nedestruktivní zkoušení. 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, Část 3: Stanovení síly na vytržení 
a Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN EN 12504-3 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích. Část 3: Stanovení 
síly na vytržení. Uvádí metodu pro stanovení síly při vytržení kotouče s táhlem ze ztvrdlého 
betonu, který byl zabetonován nebo podobného zařízení, které bylo osazeno do vyvrtaného 
otvoru v betonu. ČSN EN 12504-3 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN 1504 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. (ČSN) EN 1504 se 
skládá z následujících částí, z nichž většina je zatím ve stadiu prEN: Část 1: Definice; Část 2: 
Systémy pro ochranu povrchu; Část 3: Opravy nosných a nenosných částí; Část 4: Staticky 
nosné spojování; Část 5: Injektáž betonu; Část 6: Zálivky pro kotvení výztuže nebo pro 
vyplňování povrchových dutin; Část 7: Prevence koroze výztuže; Část 8: Kontrola kvality 
a hodnocení shody; Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů a Část 10: 
Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení. V druhém pololetí 2005 byly 
k dispozici tyto části:  

ČSN EN 1504-5 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody Část 5: Injektáž 
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betonu. Specifikuje požadavky na kritéria shody pro identifikaci, funkční vlastnosti (včetně 
aspektů trvanlivosti) a bezpečnost injektážních výrobků pro opravy a ochranu betonových 
konstrukcí. Požadavky na funkční vlastnosti uvedené v této části tohoto dokumentu neplatí 
pro vysoce specializované aplikace v podmínkách extrémních prostředí, např. použití za 
velmi nízkých teplot. Požadavky na funkční vlastnosti také nezahrnují přesně vymezené 
okolnosti, jako například náraz při nehodě, např. způsobený dopravou nebo ledem, nebo 
zatížením od zemětřesení. V těchto případech se použijí specifické požadavky na funkční 
vlastnosti. Uvolňování nebezpečných látek je věnován čl. 5.4 a Příloha C tímto textem: 
„Vytvrzené injektážní výrobky nesmí uvolňovat nebezpečné látky pro zdraví, hygienu a 
životní prostředí. Viz Příloha C (informativní).“ A tato Příloha C zní: „V případech, kdy 
v tomto dokumentu nejsou uvedeny konkrétní požadavky vztahující se na látky nebezpečné 
pro zdraví, hygienu a životní prostředí, platí Příloha ZA.“ Tato Příloha potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na stránky Komise EUROPA. 
Přístup přes tuto adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 1504-5 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 1504-8 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Část 8: Kontrola 
kvality a hodnocení shody. Popisuje postupy kontroly jakosti a hodnocení shody, včetně 
označení a značení štítkem u výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonu podle EN 1504, 
části 2 až 7. (V ČR do července 2005 většinou nezavedeny.) ČSN EN 1504-8 byla vydána 
v červenci 2005.  

ČSN EN 14080 (73 2831) Dřevěné konstrukce. Lepené lamelové dřevo. 
Požadavky. Stanovuje požadavky na lepené lamelové dřevo pro použití v nosných 
konstrukcích. Norma také stanovuje požadavky na velké zubovité spoje v lepeném lamelovém 
dřevě. Dále stanovuje požadavky na lepené lamelové dřevo vyráběné z neošetřeného dřeva 
nebo ze dřeva ošetřeného proti biologickému napadení. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 
89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové 
stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Tato 
ČSN EN 14080 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických 
obkladů. Platí pro keramické obkladové prvky použitelné pro dlažby a obklady stěn uvnitř 
a vně budov kladené do cementových maltovin nebo lepené pomocí lepidel. Cílem této normy 
je definovat kvalitu keramických obkladů a hlavní obecná pravidla spojená s výběrem, 
návrhem a prováděním keramických materiálů, pro zajištění toho, aby bylo dosaženo 
požadované úrovně kvality a provedení. Za pozornost stojí v kapitole 8 – Jakost keramických 
obkladů: charakteristiky a požadavky, tyto dva články: 8.2.4.3 Hygiena: Keramické 
obkladové prvky jsou vhodné pro prostory, ve kterých platí zvláštní hygienické požadavky. 
Pro tyto prostory by měly být určeny obkladové prvky, jež jsou snadno čistitelné a je-li třeba 
snadno dezinfikovatelné. Hygiena je zajištěna, když jsou předepsány spáry, jež jsou (i) 
snadno čistitelné, (ii) s nízkou nasákavostí a (iii) odolné vůči čisticím systémům. Dále: 8.2.4.5 
Tepelná a zvukové izolace: Pokud je požadováno lze tyto zvláštní vlastnosti podlah či stěn 
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pokrytých keramickými obkladovými prvky dosáhnout vhodným návrhem struktury podkladu 
před prováděním obkladu. ČSN 73 3451 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila 
ČSN 73 3450 z 4. 9. 1978 a ČSN 74 4505 z června 1994. 

ČSN EN 13084 (73 4220) Volně stojící komíny. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Betonové komíny, Část 4: Zděné vložky. 
Navrhování a provedení, Část 5: Materiály pro zděné vložky. Výrobkové specifikace, Část 6: 
Ocelové vložky. Navrhování a provádění, Část 7: Výrobkové specifikace válcových ocelových 
dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky a Část 8: Navrhování a provádění 
sloupových konstrukcí s vynášenými komínovými průduchy. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 13084-6 (73 4220) Volně stojící komíny. Část 6: Ocelové vložky. 
Navrhování a provádění. Specifikuje speciální požadavky a provozní kritéria na konstrukci 
ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na 
válcové ocelové vložky popsané normou (ČSN) EN 13084-1. ČSN EN 13084-6 byla vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 13084-6 ze září 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13084-6(73 4220) ze září 2005 převzala EN 13084-6:2005 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny. Požadavky na kovové komíny. Část 2: Kovové 
vložky a kouřovody. Specifikuje funkční požadavky na neohebné nebo ohebné kovové 
vložky, neohebné kouřovody a neohebné tvarovky, používané k odvádění spalinových plynů 
od spotřebičů paliv do venkovního ovzduší. Specifikuje také požadavky na značení, pokyny 
od výrobce, informace o výrobku a hodnocení o shody. Jednovrstvé a vícevrstevné výrobky 
systémových komínů jsou zahrnuty do (ČSN) EN 1856-1. Za pozornost stojí čl. 6.4 – 
Bezpečnost při používání, který pojednává nejen o požární odolnosti, ale také o riziku 
popálení při náhodném dotyku, odolnosti proti průniku kondenzátu, a dalších vlastnostech, 
které výrobce musí deklarovat v souvislosti s prohlášením o shodě. Postup při provádění 
některých zkoušek je popsán jednak v textu, jednak v rozsáhlé Příloze A (Zkušební metody 
pro ohebné komínové vložky.). Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 1856-2 byla vydána v červenci 2005. Nahradila 
ČSN EN 1856-2 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 1856-2 (73 4240) 
z března 2005 převzala normu EN 1856-2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13817 (73 5960) Povrchy pro sportoviště. Metoda umělého stárnutí 
působením horkého vzduchu. Vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 12697-17 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce 
drenážního. Vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 12697-17 z ledna 2005. 

ČSN EN 12697-18 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 18: Stékavost pojiva. Vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12697-18 z ledna 2005. 
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ČSN EN 12697-19 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 19: Propustnost zkušebního tělesa. Vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12697-19 z ledna 2005. 

ČSN EN 12697-22 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 22: Zkouška pojíždění kolem. Vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12697-22 z července 2004. 

ČSN EN 12697-33 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek. Vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 12697-33 z července 2004. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 12697-33 (73 6160) z července 2004 převzala EN 12697-33:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12697-34 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 34: Marshallova zkouška. Vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12697-34 z ledna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12697-34 
(73 6160) z ledna 2005 převzala EN 12697-34:2004 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 35: Laboratorní výroba směsi. Vydána v listopadu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12697-35 z dubna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12697-35 
(73 6160) z dubna 2005 převzala EN 12697-35:2004 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12697-38 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace. Vydána v červenci 2005. 
Nahradila ČSN EN 12697-38 z ledna 2005. 

ČSN EN 13863 (73 6181) Cementobetonové kryty. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na 
místě, Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma betonovými vrstvami, 
Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech a Část 
4: Zkušební metody pro stanovení odolnosti proti otěru působením pneumatik s hroty. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 13863-3 (73 6181) Cementobetonové kryty. Část 3: Zkušební metoda 
pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech. Vydána v červenci 2005. 
Nahradila ČSN EN 13863-3 z května 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13863-3 
(73 6181) z května 2005 převzala normu EN 13863-3:2004 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové 
hmotnosti a vlhkosti. Proctorova zkouška. Vydána v říjnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13286-2(73 6185) z ledna 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13286-2 
(73 6185) z ledna 2005 převzala EN 13286-2:2004 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13286-50 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo 
vibračního stolu. Vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 13286-50 z června 2005. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13286-50 (73 6185) z června 2005 převzala 
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EN 13286-50:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem. 

ČSN EN 13286-51 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu. Vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 13286-51 z června 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13286-51 (73 6185) z června 2005 převzala EN 13286-51:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13286-52 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí. Vydána v listopadu 
2005. Nahradila ČSN EN 13286-52 z června 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13286-52 (73 6185) z června 2005 převzala EN 13286-52:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13286-53 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku. Vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 13286-53 z června 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13286-53 (73 6185) z června 2005 převzala EN 13286-53:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 1990 až 1999 (různé třídicí znaky od 73 0002). Jde o specifické normy 
týkající se výstavby. V našich publikacích jsou recenzovány tak, jak postupně vycházejí. 
Většinou jde o normy poměrně objemné. K jejich poněkud zvláštnímu postavení je třeba toto 
obecné vysvětlení a definovat pojem „Eurokód“: Vývoj Eurokódů Komise evropského 
společenství v roce 1975 rozhodla o akčním programu v oblasti stavebnictví založeném na 
článku 95 Smlouvy. Cílem tohoto programu bylo odstranění technických překážek obchodu 
a harmonizace technických specifikací. V roce 1989 Komise a členské státy EU a EFTA 
rozhodly na základě dohody mezi Komisí a CEN předat tvorbu a vydávání Eurokódů 
prostřednictvím řady mandátů organizaci CEN, tak aby Eurokódy mohly mít v budoucnu 
status evropských norem (EN). Eurokódy jsou tímto tedy spojeny s ustanoveními všech 
směrnic Rady a/nebo s rozhodnutími Komise týkajícími se evropských norem (např. směrnice 
Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky – CPD – a Směrnice Rady 93/37/EHS, 92/50/EHS 
a 89/440/EHS pro veřejné zakázky a služby, a odpovídající směrnice ESVO/EFTA usilující 
o vytvoření vnitřního trhu). Program Eurokódů tvoří následující normy, které se obvykle 
sestávají z několika částí: EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, EN 1991 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, EN 1992 Eurokód 2. Navrhování betonových konstrukcí, EN 
1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, EN 1994 Eurokód 4: Navrhování 
spražených ocelobetonových konstrukcí, EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných 
konstrukcí, EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, EN 1997 Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí, EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení, EN 1999 Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin. Normy 
Eurokódy uznávají zodpovědnost řídicích orgánů v jednotlivých členských státech 
a ponechávají jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na 
národní úrovni, takže se tyto úrovně v jednotlivých státech nadále odlišují. V druhém pololetí 
2005 byla k dispozici tato norma: 

ČSN EN 1991-1-3/NA (73 0035) National Annex. Eurocode 1: Actions on 
structures. Part 1-3: General actions – Snow loads. Tato národní příloha je anglickou verzí 
národní přílohy k EN 1991-1-3, která je součástí ČSN EN 1991-1-3:2005 Obecná zatížení. 
Zatížení sněhem. ČSN EN 1991-1-3/NA byla vydána v červenci 2005.  
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ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 2: Zatížení mostů 
dopravou. Definuje užitná zatížení (modely a reprezentativní hodnoty) od provozu na 
pozemních komunikacích, od chodců a od kolejové dopravy, která zahrnují případné 
dynamické účinky, odstředivé síly a zatížení v mimořádných návrhových situacích. Užitná 
zatížení definovaná v (ČSN) EN 1991-2 jsou určena pro navrhování nových mostů, včetně 
pilířů, opěr, mostních křídel apod. a jejich základových konstrukcí. Modely zatížení a 
hodnoty uvedené v (ČSN) EN 1991-2 se mají použít pro navrhování opěrných zdí 
přiléhajících k pozemním komunikacím a železničním tratím. (ČSN) EN 1991-2 se má 
používat společně s (ČSN) EN 1990 a (ČSN) EN 1991 až (ČSN) EN 1999. Rozsáhlá norma, 
cca 151 stran. ČSN EN 1991-2 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN EN 1991-2/NA (73 6203) National Annex. Eurocode 1: Actions on 
structures. Part 2: Traffic loads on bridges. Tato národní příloha je anglickou verzí národní 
přílohy k EN 1991-2:2003, která je součástí ČSN EN 1991-2:2005 Zatížení konstrukcí. 
Část 2: Zatížení mostů dopravou. ČSN EN 1991-2/NA byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 1337 (73 6270) Stavební ložiska. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Všeobecná pravidla navrhování, Část 2: Kluzné prvky, Část 3: Elastomerová ložiska, 
Část 4: Válcová ložiska, Část 5: Hrncová ložiska, Část 6: Vahadlová ložiska, Část 7: PTFE 
kalotová a cylindrická ložiska, Část 8: Vodicí ložiska a konstrukce, Část 9: Ochrana, 
Část 10: Prohlídka a údržba a Část 11: Doprava, skladování a osazování. V druhém pololetí 
2005 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 1337-3 (73 6270) Stavební ložiska. Část 3: Elastomerová ložiska. Platí 
pro elastomerová ložiska se zařízením rozšiřujícím možnosti jejich použití, jako jsou ploché 
kluzné prvky podle (ČSN) EN 1337-2 nebo kluzné plochy popsané v čl. 4.4.4, které se 
používají u mostních konstrukcí nebo jiných konstrukcí se srovnatelnými podmínkami 
uložení. Tato norma platí pro elastomerová ložiska o půdorysných rozměrech 1200 x 
1200 mm. Platí pro ložiska používaná v provozních teplotách od –25°C do +50°C, 
krátkodobě až +70°C. Je  známo, že  teplota  vzduchu  v  některých  oblastech  severní 
Evropy je nižší než –25°C. V tomto případě velmi nízkých teplot (až do –40°C) je zásadně 
nutné, aby vlastnosti ložisek splňovaly i požadovaný modul pružnosti ve smyku za velmi 
nízkých teplot (v podrobnostech čl. 4.3.1.3 a Příloha F). Rozsáhlá norma, cca 75 stran. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o 
nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto 
internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 1337-3 (třídicí znak 73 6270) byla vydána 
v prosinci 2005.  

ČSN EN 1337-5 (73 6270) Stavební ložiska. Část 5: Hrncová ložiska. Stanoví 
požadavky na navrhování a výrobu hrnkových ložisek, která se mají používat za provozních 
teplot mezi –40°C a +50°C. Tato norma neplatí pro hrncová ložiska vyrobená z jiných 
materiálů, než je uvedeno v kapitole 5 tj. z polychloroprenové pryže. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
o stavebních výrobcích 89/106/EHS. Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je 
odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
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recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 1337-5 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13422 (73 7031) Svislé dopravní značení. Přenosná neformovatelná 
varovná zařízení. Kužely a válce. Stanovuje požadavky na nové dopravní kužely a nové 
dopravní válce s retroreflexními vlastnostmi. Norma stanovuje minimální základní vizuální 
a fyzikální funkční charakteristiky, zkušební metody pro stanovení funkčních charakteristik 
výrobku a prostředky, s jejichž pomocí mohou být funkční charakteristiky sděleny uživateli 
a veřejnosti, včetně orgánů pro bezpečnost silničního provozu. Tato norma uvádí kategorie 
nebo třídy, podle kterých lze zařadit dopravní kužel nebo dopravní válec pro užívání 
v různých aplikacích v souladu s nejlepšími zkušenostmi z praxe. ČSN EN 13422 byla 
vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 13422 z května 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13422 (73 7031) z května 2005 převzala EN 13422:2004 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, 
návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost. Platí pro navrhování pojízdných 
pracovních dílcových lešení s výškou od 2,5 m do 12,0 m (v uzavřených prostorech) a od 
2,5 m do 8,0 m (v otevřených prostorech). Tento dokument poskytuje doporučení pro volbu 
hlavních rozměrů a stabilizačních metod, stanoví požadavky na provedení a bezpečnost 
a obsahuje požadavky o celkové konstrukci pojízdných lešení. ČSN EN 1004 byla vydána 
v srpnu 2005. Nahradila ČSN 73 8112 z května 1995. 

ČSN EN 14653-1 (73 8126) Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro 
výkopy. Část 1: Požadavky na výrobky. Určuje stavební a konstrukční požadavky pro 
ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy, vyrobené z oceli a hliníku. Stanoví 
charakteristické únosnosti prostředků. Rozsáhlá norma, cca 53 stran. ČSN EN 14653-1 byla 
vydána v prosinci 2005.  

ČSN EN 14653-2 (73 8126) Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro 
výkopy. Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou. Určuje výpočtové a zkušební metody 
pro posouzení shody ručně ovládaných hydraulických rozpěrných systémů pro výkopy, 
jejichž technické parametry jsou uvedeny v (ČSN) EN 14653-1. ČSN EN 14653-2 byla 
vydána v prosinci 2005.  

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 2005 celkem 135 norem (k témuž datu v r. 2004 - 123, 
v r. 2003 - 115 v r. 2002 - 106, v r. 2001 - 75 a v r. 2000 - 57 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
2 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 7 norem. 

ČSN EN 14759 (74 6072) Okenice. Vzduchová neprůzvučnost. Vyjádření funkční 
vlastnosti. Platí pro výrobce oken, kteří chtějí využít výhody dodatečných akustických 
vlastností, které přináší zabudovaná okenice s oknem, dodávaná jako celek na trh nebo 
doplnění okenice dodávané samostatně (zabudovaná okenice instalovaná v prefabrikované 
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skříni nebo okenice pro dodatečnou montáž). Hodnocení neprůzvučnosti se provádí podle 
(ČSN) EN ISO 717-1. ČSN EN 14759 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 612 (74 7705) Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové 
odpadní trouby. Vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 612 z listopadu 1997. 

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 2005 celkem 453 norem (k témuž datu v r. 2004 - 430, 
v r. 2003 - 405, v r. 2002 - 368, v r. 2001 - 342 a v r. 2000 - 296 norem). V druhém pololetí 
r. 2005 z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
55 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 73 norem. 

ČSN EN 806 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 
spotřebě. Norma stává z těchto částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Navrhování, Část 3: 
Dimenzování, Část 4: Montáž, Část 5: Provoz a údržba. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 
spotřebě. Část 2: Navrhování. Uvádí doporučení a specifikuje požadavky na návrh 
vodovodů pitné vody uvnitř budov a vodovodu vně budov, pouze však v rámci nemovitosti 
(viz /ČSN/ EN 806-1), a to pro nové vnitřní vodovody, jejich změny a opravy. Za pozornost 
stojí informativní Příloha A, která obsahuje seznam vybraných přípustných materiálů 
a informativní Příloha B, která obsahuje požadavky na jakost vody. ČSN EN 806-2 byla 
vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 14506 (75 5412) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Automatická přepínací armatura. Skupina H. Druh C. Stanovuje: 
a) oblast použití; b) požadavky na automatickou přepínací armaturu; c) rozměrové 
a fyzikálně-chemické vlastnosti obecné, hydraulické, mechanické a akustické, a vlastnosti 
návrhu automatické přepínací armatury; d) pro zdravotně technické armatury (viz kapitola 2) 
je automatická přepínací armatura považována za ochrannou jednotku proti zpětnému nasátí 
vody, jen pokud splní požadavky této normy a dalších výrobkových norem pro výtokové 
armatury; e) značení a provedení; f) akustické vlastnosti. Dále: stanoví vlastnosti 
a charakteristiky automatických přepínacích armatur; DN 15 až DN 50 včetně, které jsou 
vhodné pro vnitřní vodovody pitné vody při přetlaku do 1 MPa (10 bar) včetně, při teplotách 
do 65oC, při teplotě 90oC po dobu 1h. Tyto automatické přepínací armatury jsou určeny pouze 
pro zabudování bez uzavíracích zařízení na výtoku. Tato norma se použije pro následný druh 
výrobku: 1) integrovaný ve výtoku; 2) integrovaný do tělesa směšovací baterie; 
3) neintegrovaný (část sady) pro osazení nad maximální hladinou vody. Tato norma se 
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nepoužije u neintegrovaného druhu výrobku pro osazení pod maximální hladinou vody. Celá 
kapitola 11, která obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, normalizuje pouze specifikaci 
metody zatřídění přepínače do akustických skupin. Tato norma neposkytuje žádnou informaci 
o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která není členem EU nebo 
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA). ČSN EN 14506 byla vydána v říjnu 
2005.  

ČSN EN 14451 (75 5413) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně. Skupina D. 
Druh A. Stanovuje: a) oblast použití; b) požadavky na zavzdušňovací uzávěry v potrubí; 
c) rozměrové a fyzikálně-chemické vlastnosti a obecné, hydraulické, mechanické a akustické 
vlastnosti zavzdušňovacích uzávěrů v potrubí jmenovitých světlostí DN 8 až DN 80 včetně; 
d) zkušební metodu a požadavky na ověření vlastností; e) značení a provedení; f) akustické 
vlastnosti. Tato norma stanoví vlastnosti a charakteristiky jednoho druhu zavzdušňovacích 
uzávěrů v potrubí jmenovitých světlostí DN 8 až DN 80 včetně, které jsou vhodné pro vnitřní 
vodovody pitné vody při přetlaku do 1 000 kPa (10 bar) včetně, při teplotách do 65oC, při 
teplotě 90oC po dobu 1h. Celá kapitola 11, která obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, 
normalizuje pouze specifikaci zkušební metody zatřídění zkoušeného uzávěru do akustických 
skupin pro jmenovité světlosti stejné nebo menší než DN 32. Tato norma neposkytuje žádnou 
informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která není členem EU 
nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA). ČSN EN 14451 byla vydána 
v říjnu 2005.  

ČSN EN 14452 (75 5414) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým 
článkem DN 10 až DN 20 včetně. Skupina D. Druh B. Stanovuje: a) oblast použití; 
b) požadavky na přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem; 
c) rozměrové a fyzikálně-chemické charakteristiky a charakteristiky všeobecného 
hydraulického, mechanického a akustického návrhu (provedení) přerušovačů průtoku se 
zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem jmenovitých světlostí DN 10 až DN 20 
včetně; d) zkušební metodu a požadavky na ověření těchto charakteristik; e) značení 
a provedení; f) akustické vlastnosti. Tato norma specifikuje vlastnosti typu přerušovačů 
průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem jmenovitých světlostí DN 10 až 
DN 20 včetně, které jsou vhodné pro vnitřní vodovody pitné vody při přetlaku do 1 000 kPa 
(10 bar) včetně, při teplotách do 65oC, při teplotě 90oC po dobu 1h. Celá kapitola 11, která 
obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, normalizuje pouze specifikaci zkušební metody 
pro zatřídění zkoušeného přerušovače průtoku do akustických skupin. Tato norma 
neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, 
která není členem EU nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA). 
ČSN EN 14452 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 13959 (75 5420) Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. DN 6 až DN 250 včetně. Skupina E. Druh A, B, C a D. Účelem této 
normy je zejména stanovit: - rozsah použití zpětných armatur zabraňujících znečištění 
zpětným průtokem, - požadavky k zabránění zpětnému průtoku, rozměrové požadavky, 
fyzikálně chemické vlastnosti a požadavky celkového hydraulického, mechanického 
a akustického návrhu zpětné armatury zabraňující znečištění zpětným průtokem o jmenovité 
světlosti DN 6 až DN 250 včetně, - zkušební postupy a požadavky pro ověření schopností 
ochrany proti zpětnému průtoku uzavíracích ventilů, výtokových ventilů apod., které též 
zahrnují i funkci zpětných armatur. Uzavírací ventily, výtokové ventily apod. musí přitom být 
ve shodě s příslušnou normou, - označování. ČSN EN 13959 byla vydána v srpnu 2005. 
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ČSN EN 14453 (75 5421) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až 
DN 20 včetně. Skupina D. Druh C. Stanovuje: a) oblast použití; b) požadavky na 
přerušovače průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší; c) rozměrové a fyzikálně-chemické 
vlastnosti a obecné hydraulické, mechanické a akustické vlastnosti přerušovačů o 
jmenovitých světlostech DN 10 až DN 20 včetně; d) postup zkoušení a požadavky na ověření 
vlastnosti, uvedené v 10.1; e) značení a provedení; f) akustické vlastnosti. Tato norma stanoví 
vlastnosti a charakteristiky zkoušeného zařízení o jmenovitých světlostech DN 10 až DN 20 
včetně, které jsou vhodné pro vnitřní vodovody pitné vody s tlakem do 1 MPa (10 bar) 
včetně, při teplotách do 65oC, při teplotě 90oC po dobu 1h. Zařízení na ochranu proti 
znečištění pitné vody zpětným průtokem spojená s tlakovými splachovači jsou podobná DC, 
ale nejsou zahrnuta do této normy. Požadavky jsou uvedeny v EN 12541. Celá kapitola 11, 
která obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, normalizuje pouze specifikaci zkušební 
metody zatřídění zkoušeného zařízení do akustických skupin. Tato norma neposkytuje žádnou 
informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která není členem EU 
nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA). ČSN EN 14453 byla vydána 
v říjnu 2005.  

ČSN EN 14454 (75 5422) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až 
DN 32 včetně. Skupina H. Druh A. Stanovuje: a) oblast použití; b) požadavky na hadicově 
spojené zamezovače zpětného průtoku; c) rozměrové a fyzikálně-chemické vlastnosti 
všeobecné hydraulické, mechanické a akustické řešení konstrukce/návrhu hadicově spojených 
zamezovačů zpětného průtoku o jmenovitých světlostech DN 15 až DN 32 včetně; 
d) zkušební metody a požadavky na ověření vlastností; e) značení a provedení; f) akustické 
vlastnosti. Tato norma stanovuje vlastnosti a charakteristiky hadicově spojených zamezovačů 
zpětného průtoku jmenovitých světlostí DN 15 až DN 32 včetně, které jsou vhodné pro 
vnitřní vodovody pitné vody při přetlaku do 1 MPa (10 bar) včetně, při teplotách do 65oC, při 
teplotě 90oC po dobu 1h. Celá kapitola 11, která obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, 
normalizuje pouze specifikaci zkušební metody zatřídění zkoušeného zařízení do akustických 
skupin. Tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto 
výrobku v zemi, která není členem EU nebo Evropského sdružení volného obchodu 
(ESVO/EFTA). ČSN EN 14454 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 14455 (75 5423) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 
včetně. Skupina L. Druh A a Druh B. Stanovuje: a) oblast použití; b) požadavky na 
zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem; c) rozměrové a fyzikálně-chemické vlastnosti 
obecného hydraulické, mechanické a akustické a vlastnosti zavzdušňovací armatury otevírané 
pod tlakem o jmenovitých světlostech DN 15 až DN 50 včetně; d) postup zkoušení 
a požadavky na ověření vlastnosti; e) značení a provedení; f) akustické vlastnosti. Tato norma 
stanoví vlastnosti a charakteristiky zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem 
o jmenovitých světlostí DN 15 až DN 50 včetně, které jsou vhodné pro vnitřní vodovody 
pitné vody při přetlaku do 1 MPa (10 bar) včetně, při teplotách do 65oC a při teplotě 90oC po 
dobu 1h. Celá kapitola 11, která obsahuje požadavky na akustické vlastnosti, normalizuje 
pouze specifikaci zkušební metody zatřídění zkoušené armatury do akustických skupin pro 
jmenovité světlosti menší nebo rovné DN 32. Tato norma neposkytuje žádnou informaci 
o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která není členem EU nebo 
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO/EFTA). ČSN EN 14455 byla vydána v říjnu 
2005.  
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ČSN EN 13443-2 (75 5463) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů. 
Mechanické filtry. Část 2: Velikost částic od 1 µm do méně než 80 µm. Požadavky na 
provedení, bezpečnost a zkoušení. Stanoví požadavky vztahující se konstrukci, provoz 
a zkušební metody mechanických filtrů sloužících k odstraňování suspendované látky 
v zařízeních vnitřních vodovodů pro pitnou vodu. Platí pro filtry s velikostí filtrovaných 
částic od 1 µm do 80 µm, používané v systémech o jmenovitém tlaku nejméně PN 6, 
jmenovité světlosti spojů od DN 15 do DN 100 a provozní teplotě 30oC. Tento dokument platí 
pro filtry prané zpětným proplachem, celistvé filtry a filtry s výměnnými vložkami. Týká se 
pouze zařízení na úpravu vody, která jsou trvale připojena k vodovodu pro veřejnou spotřebu 
v místě vstupu nebo v místě použití. ČSN EN 13443-2 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 14395-1 (75 5465) Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské 
spotřebě. Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou. Část 
1: Zkušební metoda. Specifikuje zkušební metodu pro stanovení organoleptických vlastností 
(pachu, chuti, barvy a zákalu) zkušebních vod po styku s produkty zhotovenými 
z organických materiálů používaných v zásobovacích systémech a jejich příslušenství 
(povlaky akumulačních nádrží, vodojemů, tvarovek, průmyslově vyráběné nebo aplikované 
na místě). Tato norma se nevztahuje na materiály obsahující cement. Zkušební metoda 
stanovená touto normou se vztahuje na výrobky určené k použití jako materiály pro 
akumulační nádrže vody určené k lidské spotřebě a zásobníky surové vody před úpravou na 
vodu určenou k lidské spotřebě. Pro povlaky nebo ochranné vrstvy, které nejsou určeny ke 
styku s těmito druhy vod, tato norma neplatí. Tato norma stanoví zkušební metodu, která 
obsahuje řadu postupů s dezinfekční předúpravou a bez dezinfekční předúpravy a 
odpovídající teploty zkušební vody. Použití dezinfekční předúpravy a výběr zkušebních teplot 
se řídí příslušnými národními předpisy a/nebo systémovou normou či normami výrobků. ČSN 
EN 14395-1 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Pomocné anorganické a filtrační materiály. Metody zkoušení. Popisuje metody 
zkoušení ke stanovením fyzikálních a chemických vlastností pomocných anorganických 
a filtračních materiálů (ISFM). ČSN EN 12902 byla vydána v červenci 2005. Nahradila 
ČSN EN 12902 z července 2000.  

ČSN EN 12903 (75 5703) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Práškové aktivní uhlí. Normu lze použít pro práškové aktivní uhlí používané pro 
úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje jeho vlastnosti a stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro práškové aktivní uhlí. Poskytuje informace o jeho využití 
k úpravě vody. Norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Synonyma: aktivní uhlí, aktivní 
dřevěné uhlí (CAS 7440-44-0, EINECS 231-153-3). Práškové aktivní uhlí se nepokládá za 
nebezpečnou látku; není ani v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž 
není nebezpečným zbožím pro přepravu. V kapitole 6 Chemické vlastnosti jsou 
normalizovány mezní hodnoty látek vyluhovatelných vodou (tabulka 2, hodnoty jsou uvedeny 
v mg.kg-1) takto: As 10, Cd 5, Cr 50, Hg 1, Ni 20, Pb 10, Sb 5, Se 10, CN 50 a PAU 0,2. 
Pozornost zasluhuje informativní Příloha A – Všeobecné informace o práškovém aktivním 
uhlí. V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se 
doporučuje manipulovat s výrobkem tak, aby se zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná 
informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 12903 byla 
vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 12903 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 12903 (75 5703) z listopadu 2003 převzala normu EN 12903:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  
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ČSN EN 12904 (75 5704) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Křemenný písek a křemenný štěrk. Platí pro křemenný písek a křemenný 
štěrkopísek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti 
křemenného písku a křemenného štěrkopísku a stanoví požadavky a odpovídající metody 
zkoušení pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek. Podává informace o jejich použití při 
úpravě vody. Obsahuje i všeobecné informace o křemenném písku a křemenném štěrku 
v Příloze A. V této Příloze A jsou také neobvykle podrobná Pravidla bezpečnosti práce, která 
upozorňují zejména na prašnou expozici, dále poměrně podrobně (až nadbytečně) je 
formulována první pomoc při zasažení kůže, vniknutí do očí, a při nadýchání (?). Konečně je 
uveden postup při náhodném rozsypání a zmínka, že písek je nehořlavý. Norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Písek a křemenný štěrkopísek se nepokládá za nebezpečnou 
látku; není ani v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž není 
nebezpečným zbožím pro přepravu. Tato norma neobsahuje v kapitole 6 Chemické vlastnosti 
maximální množství látek vyluhovatelných vodou s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 
98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. ČSN EN 12904 byla vydána v říjnu 2005. 
Nahradila ČSN EN 12904 z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12904 
(75 5704) z července 2000 převzala EN 12904:1999 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12907 (75 5707) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Pyrolyzovaný uhelný materiál. Platí pro pyrolyzovaný uhelný materiál používaný 
k úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pyrolyzovaného uhelného 
materiálu a stanoví požadavky na pyrolyzovaný uhelný materiál a vhodné metody zkoušení 
pro něj. Poskytuje informace o jeho využití k úpravě vody. Norma vychází ze Směrnice 
67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR 
v platném znění. Pyrolyzovaný uhelný materiál není aktivní uhlí, ale vykazuje některé 
adsorpční vlastnosti. Za definovaných podmínek odstraňuje chlor, ozon a organické látky. 
Pyrolyzovaný uhelný materiál se nepokládá za nebezpečnou látku; není ani v Seznamu 
závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž není nebezpečným zbožím pro 
přepravu. Kromě toho norma obsahuje v kapitole 6 Chemické vlastnosti v čl. 6.2 Kritéria 
čistoty maximální množství látek vyluhovatelných vodou s ohledem na seznam ve Směrnici 
Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Z nich vyjímáme v tabulce 2 uvedené 
tyto konkrétní limity (v µg.l-1 ve vodním výluhu): As 10, Cd 0,5, Cr 5, Hg 0,3, Ni 5, Pb 5, Sb 
3, Se 3, CN 5 a PAU 0,02. Pozornost zasluhuje informativní Příloha A – Všeobecné 
informace o pyrolyzovaném uhelném materiálu. V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena 
Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se doporučuje manipulovat s výrobkem tak, aby se 
zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná informace o první pomoci, postupu při 
náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 12907 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 12907 (75 5707) z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12907 
(75 5707) z listopadu 2003 převzala normu EN 12907:2003 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 12915-1 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Granulované aktivní uhlí. Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí. Platí pro 
čerstvé granulované aktivní uhlí používané k úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti čerstvého granulovaného aktivního uhlí a stanoví požadavky a vhodné metody 
zkoušení pro čerstvé granulované aktivní uhlí. Poskytuje informace o jeho využití k úpravě 
vody. Norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní 
se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonyma: primární granulované aktivní uhlí, 
nepoužité granulované aktivní uhlí, čerstvé granulované aktivní uhlí, přírodní granulované 
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aktivní uhlí a granulované dřevěné aktivní uhlí (CAS 7440-44-0, EINECS 231-153-3). 
Granulované aktivní uhlí se nepokládá za nebezpečnou látku; není ani v Seznamu závazně 
klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž není nebezpečným zbožím pro přepravu. Kromě 
toho norma obsahuje v kapitole 6 Chemické vlastnosti v čl. 6.2 Kritéria čistoty maximální 
množství látek vyluhovatelných vodou s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Z nich vyjímáme v tabulce 2 uvedené tyto konkrétní 
limity (údaje v µg.kg-1 ve vodním výluhu): As 10, Cd 0,5, Cr 5, Hg 0,3, Ni 5, Pb 5, Sb 3, Se 3, 
CN 5 a PAU 0,02. Pozornost zasluhuje informativní Příloha A o granulovaném aktivním uhlí. 
V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se doporučuje 
manipulovat s výrobkem tak, aby se zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná informace 
o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 12915-1 byla vydána 
v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 12915-1 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 12915-1 (75 5715) z listopadu 2003 převzala normu EN 12915-1:2003 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 12915-2 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Granulované aktivní uhlí. Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí. 
Platí pro regenerované granulované aktivní uhlí používané k úpravě vody určené k lidské 
spotřebě. Popisuje vlastnosti regenerovaného granulovaného aktivního uhlí a stanoví 
požadavky a vhodné metody zkoušení pro regenerované granulované aktivní uhlí. Poskytuje 
informace o jeho využití k úpravě vody. Norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném 
znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonyma: 
regenerované granulované aktivní uhlí, regenerované aktivní uhlí, reaktivované granulované 
aktivní uhlí, přírodní a regenerované dřevěné aktivní uhlí (CAS 7440-44-0, EINECS 231-153-
3). Granulované aktivní uhlí se nepokládá za nebezpečnou látku; není ani v Seznamu závazně 
klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž není nebezpečným zbožím pro přepravu. 
V kapitole 6 Chemické vlastnosti je uvedeno, že vlastnosti regenerovaného granulovaného 
aktivního uhlí závisí na kvalitě vyčerpaného granulované aktivní uhlí a na regeneračním 
procesu. Neudává žádná kritéria čistoty; to znamená, že uživatelé by se měli sami přesvědčit, 
že má odpovídající čistotu pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Pozornost zasluhuje 
informativní Příloha A – Všeobecné informace o regenerovaném granulovaném aktivním 
uhlí. V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se 
doporučuje manipulovat s výrobkem tak, aby se zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná 
informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 12915-2 
byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 12915-2 z listopadu 2003. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 12915-2 (75 5715) z listopadu 2003 převzala normu EN 12915-
2:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13753 (75 5718) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý. Normu lze použít pro granulovaný 
aktivovaný oxid hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti granulovaného aktivovaného oxidu hlinitého, stanoví požadavky na tento výrobek 
a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonyma: gama oxid hlinitý, oxid hlinitý a aktivovaný 
oxid hlinitý (CAS 1344-28-1, EINECS 215-691-6). Aktivovaný oxid hlinitý se nepokládá za 
nebezpečnou látku; není ani v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž 
není nebezpečným zbožím pro přepravu. V kapitole 6 Chemické vlastnosti je uvedeno, že 
aktivovaný oxid hlinitý nemá způsobit zvýšení chemických ukazatelů ohledem na seznam ve 
Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Pozornost zasluhuje 
informativní Příloha A – Všeobecné informace o granulovaném aktivovaném oxidu hlinitém. 
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V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se doporučuje 
manipulovat s výrobkem tak, aby se zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná informace 
o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 13753 byla vydána 
v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 13753 z července 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 13753 (75 5718) z července 2003 převzala normu EN 13753:2002 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13754 (75 5721) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Bentonit. Normu lze použít pro bentonit používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti bentonitu, stanoví požadavky na tento výrobek 
a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonyma: montmorilonit, amargosid, ardmorit, askanit, 
konfolensit, erinit, galapectit, malthacid, samoit, steargilit, stolpentit a wilkonit (CAS 1302-
78-9, EINECS 215-108-5). Bentonit se nepokládá za nebezpečnou látku; není ani v Seznamu 
závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Rovněž není nebezpečným zbožím pro 
přepravu. V kapitole 6 Chemické vlastnosti je uvedeno, že bentonit nemá způsobit zvýšení 
chemických ukazatelů ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Pozornost zasluhuje informativní Příloha A – Všeobecné informace 
o bentonitu. V této Příloze A, jsou v čl. A.5 uvedena Pravidla bezpečnosti práce s tím, že se 
doporučuje manipulovat s výrobkem tak, aby se zabránilo tvorbě prachu a je uvedena stručná 
informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání a při požáru. ČSN EN 13754 byla 
vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 13754 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 13754 (75 5721) z listopadu 2003 převzala normu EN 13754:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13752 (75 5722) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Oxid manganičitý. Normu lze použít pro oxid manganičitý používaný pro úpravu 
vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti oxidu manganičitého, stanoví požadavky 
na tento výrobek a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody. 
Norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonyma: pyroluzit (CAS 1313-13-9, EINECS 
215-202-6). Oxid manganičitý je podle čl. 9.2 klasifikován jako látka zdraví škodlivá: Xn, 
R 20/22, S 25. Poznámka recenzenta: Tato klasifikace je shodná se Seznamem závazně 
klasifikovaných nebezpečných látek. Není nebezpečným zbožím pro přepravu. V kapitole 6 
Chemické vlastnosti je uvedeno, že oxid manganičitý nemá způsobit zvýšení chemických 
ukazatelů s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě. Dále stojí za pozornost informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace 
o oxidu manganičitém a normativní Příloha B, která obsahuje všeobecná bezpečnostní 
pravidla. Ve stručné Příloze B je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má předat 
dodavatel a dále je stručně uvedena první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití 
a hasební postup při požáru. ČSN EN 13752 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 13752 z listopadu 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13752 (75 5722) 
z listopadu 2003 převzala normu EN 13752:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 881 (75 5802) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) 
a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer). Platí pro chlorid hlinitý (monomer), chlorid-
hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer) používaný pro 
úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chloridu hlinitého, chloridu-

 139



hydroxidu hlinitého a chloridu-hydroxidu-síranu hlinitého a požadavky na ně a odkazuje na 
odpovídající analytické metody. Tato norma se nepoužívá pro polymerní formy těchto solí 
(viz /ČSN/ EN 883, která je recenzována dále). Informuje též o jejich použití při úpravě vody. 
Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání těchto solí 
(viz Příloha B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR v platném znění. Chlorid hlinitý (CAS 7446-
70-0, EINECS 231-208-1), chlorid-hydroxid hlinitý (CAS jednak 1327-41-9, EINECS 215-
477-2, jednak CAS 14215-15-7, EINECS 238-071-7 podle poměru obou komponent) 
a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (CAS 39290-78-3, EINECS 254-400-7) jsou v kapitole 6 – 
Označování. Přeprava. Skladování – klasifikovány v pevné formě jako dráždivé: Xi, R 
36/37/38, S 26-28 a v roztoku jako žíravé: C, R 34, S 26-27-37/39. Poznámka recenzenta: 
S věty pro žíravinu nejsou v souladu s pravidly EU, ani ČR. Jsou rovněž klasifikovány jako 
nebezpečné zboží pro přepravu (UN 1760). Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria 
čistoty 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 1 – Chemické 
ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Al): As 14, 40, 100, Cd 3, 50, 100, Cr 30, 
700, 1000, Hg 4, 10, 20, Ni 20, 700, 1000, Pb 40, 200, 800, Sb 20, 40, 120 a Se 20, 40, 120. 
(Různé hodnoty platí pro Druh 1, 2 a 3.) Dále stojí za pozornost informativní Příloha A, která 
obsahuje všeobecné informace o třech sloučeninách, jichž se norma týká a normativní Příloha 
B, která obsahuje všeobecná bezpečnostní pravidla. Ve této stručné Příloze je odkázáno na 
bezpečnostní pokyny, které má předat dodavatel a dále je stručně uvedena první pomoc, 
postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (všechny 
normalizované výrobky jsou nehořlavé). ČSN EN 881 byla vydána v červenci 2005. 
Nahradila ČSN EN 881 z dubna 1998. 

ČSN EN 882 (75 5803) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hlinitan sodný. Platí pro hlinitan sodný krystalický používaný pro úpravu 
vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hlinitanu sodného krystalického, stanoví 
požadavky a odpovídající zkušební metody pro hlinitan sodný krystalický. Podává informace 
o jeho použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání 
hlinitanu sodného (viz Příloha B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném 
znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Hlinitan sodný 
krystalický (CAS 11138-49-1, EINECS 234-391-6) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. 
Skladování klasifikován v pevném stavu jako žíravý: C, R 35, S 22-26-30-37/39 a v roztoku 
také jako žíravý: C, R 35, S 26-37/39. Poznámka recenzenta: S věty pro žíravinu nejsou 
v souladu s pravidly EU, ani ČR. Je rovněž klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu 
(UN 2812). Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 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 3 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní 
limity (v mg.kg-1 Al): As 14, 40, 100, Cd 3, 50, 100, Cr 30, 700, 1000, Hg 4, 10, 20, Ni 20, 
700, 1000, Pb 40, 200, 800, Sb 20, 40, 120 a Se 20, 40, 120. (Různé hodnoty platí pro Druh 1, 
2 a 3.) Dále stojí za pozornost informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace 
o hlinitanu sodném a normativní Příloha B, která obsahuje všeobecná bezpečnostní pravidla. 
V této Příloze je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má předat dodavatel a dále je 
uvedena první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při 
požáru. ČSN EN 882 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 882 z dubna 1998. 

ČSN EN 883 (75 5804) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý. Platí pro 
chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a požadavky na chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-
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hydroxid hlinitý a odkazuje na příslušné analytické metody pro hlinitan sodný krystalický. 
Informuje též o jejich použití  při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla vztahující se 
k bezpečné manipulaci a použití těchto sloučenin hliníku (viz Příloha B). Obsahově vychází 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Pro chlorid-hydroxid hlinitý (CAS podle poměru obou 
komponent jednak 1327-41-9, EINECS 215-477-2, jednak 12042-91-0, EINECS 234-933-1, 
jednak 10284-64-7, EINECS 233-632-2) a chlorid-síran-hydroxid hlinitý (CAS 39290-78-3, 
EINECS 254-400-7) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování uvedeno, že musí 
být klasifikovány podle zásaditosti, složení a koncentrace (?) v jedné z dále uvedených tří 
klasifikačních skupin (?): Xi, R 36, S26, nebo Xi, R 36/38, S 26-28, nebo C, R 34, S 26-27-
37/39. Poznámka recenzenta: S věty pro žíravinu nejsou v souladu s pravidly EU, ani ČR. 
Jsou rovněž klasifikovány jako nebezpečné zboží pro přepravu (UN 1760). Kromě toho 
norma obsahuje v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 1 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Al): 
As 40, 100, Cd 50, 100, Cr 700, 1000, Hg 10, 20, Ni 700, 1000, Pb 200, 800, Sb 40, 120 a Se 
40, 120. (Různé hodnoty platí pro Druh 2 a 3; údaje pro Druh 1 nejsou uvedeny.) Dále stojí za 
pozornost informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace o chloridu-hydroxidu 
hlinitém a chloridu-síranu-hydroxidu hlinitém a normativní Příloha B, která obsahuje 
všeobecná bezpečnostní pravidla. V Příloze B je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má 
předat dodavatel a dále je uvedena první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití 
a hasební postup při požáru. ČSN EN 883 byla vydána v červenci 2005. Nahradila 
ČSN EN 883 z dubna 1998. 

ČSN EN 888 (75 5806) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid železitý. Platí pro chlorid železitý, hexahydrát chloridu železitého 
a roztok chloridu železitého používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro chloridy železité 
(analytické postupy viz Přílohu B). Podává informace o jeho použití při úpravě vody. 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Pro chlorid železitý (CAS 7705-08-0, EINECS 
231-729-4) a hexahydrát chloridu železitého (CAS 10025-77-1, EINECS 231-729-4) je 
v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování uvedeno, že musí být klasifikovány podle 
jejich specifických vlastností v souladu s kritérii pro klasifikaci nebezpečných chemických 
látek a uvádí, že chlorid železitý „nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. Poznámka 
recenzenta: Tento údaj je nesprávný, protože chlorid železitý má vlastnosti žíraviny a je 
obvykle klasifikován C, R 22-34, i když není v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 
látek, resp. v jeho poslední novele z listopadu 2005. Při tom norma správně uvádí klasifikaci 
žíraviny podle předpisů o označování nebezpečného zboží pro přepravu (UN 2582). Kromě 
toho norma obsahuje v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 1 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Fe): 
As 20, 20, 50, Cd 1, 25, 50, Cr 50, 350, 500, Hg 0,3, 5, 10, Ni 60, 350, 500, Pb 35, 1200, 400, 
Sb 10, 20, 60 a Se 10, 20, 60. (Různé hodnoty platí pro Druh 1, 2 a 3.) Pozornost zasluhuje 
informativní Příloha A – Všeobecné informace o chloridu železitém. V této Příloze A jsou 
v čl. A.4 uvedena Všeobecná bezpečnostní pravidla s tím, že je odkázáno na bezpečnostní 
pokyny, které má předat dodavatel uživateli a je uvedena stručná informace o první pomoci, 
postupu při náhodném rozsypání či rozlití a při požáru. ČSN EN 888 byla vydána v červenci 
2005. Nahradila ČSN EN 888 z října 1999. 
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ČSN EN 889 (75 5807) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran železnatý. Normu lze použít pro heptahydrát síranu železnatého, 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti heptahydrátu síranu 
železnatého a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro heptahydrát síranu 
železnatého (analytické postupy viz Přílohu B). Podává informace o jeho použití při úpravě 
vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. U síranu železnatého (CAS 7720-
78-7, EINECS 231-753-5) resp. heptahydrátu síranu železnatého (CAS 7782-63-0, EINECS 
231-753-5) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování uvedeno, že musí být 
klasifikovány podle jejich specifických vlastností v souladu s kritérii pro klasifikaci 
nebezpečných chemických látek a uvádí, že síran železnatý „nepodléhá ustanovením 
o klasifikaci a označování“. Poznámka recenzenta: síran železnatý není v Seznamu závazně 
klasifikovaných nebezpečných látek, resp. v jeho poslední novele z listopadu 2005. Norma 
dále uvádí, že síran železnatý není nebezpečným zbožím pro přepravu (nemá číslo UN). 
Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 1 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity 
(v mg.kg-1 Fe): As 1, 20, 50, Cd 1, 25, 50, Cr 100, 350, 500, Hg 0,1, 5, 10, Ni 300, 350, 500, 
Pb 10, 100, 400, Sb 10, 20, 60 a Se 1, 20, 60. (Různé hodnoty platí pro Druh 1, 2 a 3.) 
Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace o chloridu 
železitém. V této Příloze A jsou v čl. A.4 uvedena Všeobecná bezpečnostní pravidla s tím, že 
je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má předat dodavatel uživateli a je uvedena stručná 
informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání či rozlití a při požáru. 
ČSN EN 889 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 889 z října 1999. 

ČSN EN 890 (75 5808) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran železitý kapalný. Normu lze použít pro síran železitý s různým 
obsahem železa a/nebo kyseliny (blíže tabulka 1 v čl. 3.2) používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kapalného síranu železitého a stanoví požadavky 
a odpovídající metody pro kapalný síran železitý (analytické metody jsou uvedeny v Příloze 
B). Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla vztahující se 
k bezpečnému zacházení a používání kapalného síranu železitého (viz Přílohu E). Obsahově 
vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Pro chlorid železitý (CAS 10028-22-5, EINECS 233-072-9) 
je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování uvedeno, že musí být klasifikován C, 
R 36/38, S 26-36/37/39. Poznámka recenzenta: Tento údaj je nesprávný, protože symbol 
žíraviny neodpovídá použitým R-větám a S-větám. Síran železitý není obsažen v Seznamu 
závazně klasifikovaných nebezpečných látek, a to ani v jeho novele k 1. listopadu 2005. Je 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu (UN 1760). Kromě toho norma obsahuje 
v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 3 - Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Fe): As: 1, 20, 50; 
Cd: 1, 25, 50; Cr: 100, 350, 500; Hg: 0,1, 5, 10; Ni: 300, 350, 500; Pb: 10, 100, 400; Sb: 10, 
20, 60 a Se 1, 20, 60. (Různé hodnoty platí pro Druh 1, 2 a 3.) Pozornost zasluhuje 
informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace o síranu železitém, dále Příloha 
E, kde jsou uvedena Všeobecná bezpečnostní pravidla s tím, že je odkázáno na bezpečnostní 
pokyny, které má předat dodavatel uživateli a je uvedena stručná informace o první pomoci, 
postupu při náhodném rozsypání či rozlití a při požáru (výrobek je nehořlavý). ČSN EN 890 
byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 890 z října 1999. 
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ČSN EN 891 (75 5809) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid-síran železitý. Normu lze použít pro chlorid-síran železitý 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chloridu-síranu 
železitého a stanoví požadavky na chlorid-síran železitý a odkazuje na analytické metody 
(jsou uvedeny v Příloze B). Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla 
týkající se bezpečného zacházeni a používání chloridu-síranu železitého (viz Přílohu E). 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Pro síran-chlorid železitý (CAS 12410-14-0, 
EINECS 235-649-0) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování uvedeno, že musí 
být klasifikován C, R 21/22-34, S 24/25-37/39. Poznámka recenzenta: S věty pro žíravinu 
nejsou v souladu s pravidly EU, ani ČR. Chlorid síran železitý není obsažen v Seznamu 
závazně klasifikovaných nebezpečných látek, a to ani v jeho novele k 1. listopadu 2005. Je 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu (UN 2582). Kromě toho norma obsahuje 
v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 - Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Fe): As: 1, 20, 50; 
Cd: 1, 25, 50; Cr: 100, 350, 500; Hg: 0,1, 5, 10; Ni: 300, 350, 500; Pb: 10, 100, 400; Sb: 10, 
20, 60 a Se 1, 20, 60. (Různé hodnoty platí pro Druh 1, 2 a 3 s tím, že Druh 1 odpovídá 
vyhl. č. 37/2001 Sb.) Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné 
informace o síranu železitém, dále Příloha E, kde jsou uvedena Všeobecná bezpečnostní 
pravidla s tím, že je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má předat dodavatel uživateli 
a je uvedena stručná informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání či rozlití 
a při požáru (výrobek je nehořlavý). ČSN EN 891 byla vydána v červenci 2005. Nahradila 
ČSN EN 891 z října 1999. 

ČSN EN 885 (75 5817) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý. Normu lze použít pro chlorid-
hydroxid-křemičitan hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti chloridu-hydroxidu-křemičitanu hlinitého a stanoví požadavky na chlorid-
hydroxid-křemičitan hlinitý a odkazuje na příslušné analytické metody. Informuje též o jeho 
použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla vztahující se k bezpečné manipulaci a použití 
chloridu-hydroxidu-křemičitanu hlinitého (viz Přílohu B). Obsahově vychází ze Směrnice 
67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v platném znění. Synonymum: chlorid-křemičitan hlinitý (CAS 94894-80-1). Norma uvádí 
EINECS pro podobné sloučeniny, a to chlorid-hydroxid hlinitý 215-477-2 (tj. chlorid hlinitý 
bazický, CAS 1327-41-9) a pro hlinitokřemičitan 215-475-1 (tj. křemičitan hlinitý, CAS 
1327-36-2). Poznámka recenzenta: K  číslu CAS 94894-80-1 není číslo EINECS a 
v databázích také nejsou žádné údaje o této látce. Je pouze v databázi LOLI bez jakéhokoli 
dalšího údaje pod názvem aluminium chloride hydroxide silicate. Recenzent se nezabýval 
otázkou, zda by chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý neměl být registrován. Za pozornost stojí 
čl. 6.2, který obsahuje klasifikaci chloridu-hydroxidu-křemičitanu hlinitého, a to Xi, R 36/38 
a S 26-28 pro druh s bazicitou neodpovídající žíravině a C, R 34, S 26-27-37/39 pro druh 
odpovídající bazicitou žíravině. Poznámka recenzenta: S věty pro žíravinu nejsou v souladu 
s pravidly EU, ani ČR. Je rovněž klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu 
(UN 1760). Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 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 1 - Chemické ukazatele - uvedené konkrétní 
limity (v mg.kg-1 Al): As: 14, 40, 100; Cd: 3, 50, 100; Cr: 30, 700, 1000; Hg: 4, 10, 20; Ni: 
20, 700, 1000; Pb: 40, 200, 800; Sb: 20, 40, 120; Se: 20, 40, 120. (První hodnota je pro Druh 
1, druhá pro Druh 2 a třetí pro Druh 3.) Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která 
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obsahuje všeobecné informace o této látce, zahrnující způsob výroby a použití a dále Příloha 
B, kde je odkázáno na Pravidla bezpečnosti práce, která má předat dodavatel a dále je stručně 
uvedena první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru 
(výrobek je nehořlavý). ČSN EN 885 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 885 z 
října 2002. 

ČSN EN 886 (75 5818) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý. Normu lze použít pro hydroxid-
síran-křemičitan hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti hydroxidu-síranu-křemičitanu hlinitého a stanoví požadavky na hydroxid-síran-
křemičitan hlinitý a odkazuje na analytické metody. Informuje též o jeho použití při úpravě 
vody. Stanovuje také pravidla vztahující se k bezpečné manipulaci a použití hydroxidu-
síranu-křemičitanu hlinitého (viz Přílohu B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS 
v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. 
Synonymum: síran-křemičitan hlinitý, PASS (CAS 131148-05-5). Norma uvádí EINECS pro 
podobné sloučeniny, a to zásaditý síran hlinitý 259-881-7 (tj. sírová kyselina, hlinitá sůl, 
bazická, CAS 55892-56-3) a pro hlinitokřemičitan 215-475-1 (tj. křemičitan hlinitý, CAS 
1327-36-2). Poznámka recenzenta: K  číslu CAS 131148-05-5 není číslo EINECS 
a v databázích také nejsou žádné údaje o této látce. Je pouze v databázi LOLI bez jakéhokoli 
dalšího údaje pod názvem aluminium hydroxide. Silicate, sulfate. Recenzent se nezabýval 
otázkou, zda by chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý neměl být registrován. Za pozornost stojí 
čl. 6.2, který obsahuje klasifikaci hydroxid-síranu-křemičitanu hlinitého, a to Xi, R 36 a S 26-
37/39. Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu (nemá číslo UN). Kromě toho 
norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 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 1 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Al): As: 
14, 40, 100; Cd: 3, 50, 100; Cr: 30, 700, 1000; Hg: 4, 10, 20; Ni: 20, 700, 1000; Pb: 40, 200, 
800; Sb: 20, 40, 120; Se: 20, 40, 120. (První hodnota je pro Druh 1, druhá pro Druh 2 a třetí 
pro Druh 3.) Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné informace 
o této látce, zahrnující způsob výroby a použití a dále Příloha B, kde je odkázáno na Pravidla 
bezpečnosti práce, která má předat dodavatel a konečně je stručně uvedena první pomoc, 
postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (výrobek je 
nehořlavý). ČSN EN 886 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 886 z října 2002. 

ČSN EN 887(75 5819) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran hlinito-železitý. Normu lze použít pro síran hlinito-železitý 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu hlinito-
železitého a stanoví požadavky na síran hlinito-železitý a odkazuje na analytické metody. 
Informuje též o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla týkající se bezpečného 
zacházení a používání hydroxidu-síranu hlinito-železitého (viz Přílohu B). Obsahově vychází 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonymum: síran hlinitý a železitý (CAS i EINECS 
bohužel jen pro složky, a to síran hlinitý a železitý). Recenzent se nezabýval otázkou, zda by 
síran hlinito-železitý neměl být registrován. Za pozornost stojí čl. 6.2, který obsahuje 
klasifikaci síranu hlinito-železitého, a to Xi, R 36/37/38 a S 26-28-37/39 pro pevnou 
hydratovanou formu a Xi R 36 a S 26-37 pro roztok. Není klasifikován jako nebezpečné zboží 
pro přepravu (nemá číslo UN). Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 
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 - Chemické ukazatele - 
uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 Al + Fe): As: 14, 40, 100; Cd: 3, 50, 100; Cr: 30, 700, 
1000; Hg: 4, 10, 20; Ni: 20, 700, 1000; Pb: 40, 200, 800; Sb: 20, 40, 120; Se: 20, 40, 120. 
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(První hodnota je pro Druh 1, druhá pro Druh 2 a třetí pro Druh 3.) Pozornost zasluhuje 
informativní Příloha A, kde jsou všeobecné informace o této látce, zahrnující původ včetně 
způsobu výroby a použití a dále Příloha B, kde je odkázáno na Pravidla bezpečnosti práce, 
která má předat dodavatel a dále je stručně uvedena první pomoc, postup při náhodném 
rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (výrobek je nehořlavý). ČSN EN 887 byla 
vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 887 z října 2002. 

ČSN EN 935 (75 5820) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý 
(monomer). Normu lze použít pro chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid 
hlinito-železitý (monomer) používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje 
vlastnosti a stanoví požadavky na chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid 
hlinito-železitý (monomer) a odkazuje na analytické metody. Informuje též o jeho použití při 
úpravě vody. Stanovuje také pravidla týkající se k bezpečného zacházení a používání těchto 
látek (viz Přílohu B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. 
v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Synonymum: Pro chlorid 
hlinito železitý (monomer): bauxit nebo jílovitý hydroxid chlorid. (CAS i EINECS jsou, 
bohužel, uvedeny jen pro složky, a to chlorid hlinitý a železitý a hydroxidy chloridy hlinité). 
Za pozornost stojí čl. 6.2, který obsahuje klasifikaci chloridu hlinito-železitého a chloridu 
hydroxidu hlinito-železitého, a to podle relativní bazicity buď Xi, R 36/38 a S 26-28, nebo C, 
R 34, S 26-27-37/39. Poznámka recenzenta: S věty pro žíravinu nejsou v souladu s pravidly 
EU, ani ČR. Může být klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu (UN 1760). Kromě 
toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 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 1 – Chemické ukazatele - uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 
Al): As: 14, 40, 100; Cd: 3, 50, 100; Cr: 30, 700, 1000; Hg: 4, 10, 20; Ni: 20, 700, 1000; Pb: 
40, 200, 800; Sb: 20, 40, 120; Se: 20, 40, 120. (První hodnota je pro Druh 1, druhá pro Druh 2 
a třetí pro Druh 3.) Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která obsahuje všeobecné 
informace o této látce, zahrnující původ, způsob výroby a použití a dále Příloha B, kde je 
odkázáno na Pravidla bezpečnosti práce, která má předat dodavatel a dále je stručně uvedena 
první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru 
(výrobek je nehořlavý). ČSN EN 935 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 935 z 
října 2002. 

ČSN EN 14664 (75 5821) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran železitý krystalický. Platí pro síran železitý krystalický používaný 
pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu železitého krystalického, 
stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro síran železitý krystalický (viz Příloha 
C). Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečného 
zacházení a používání síranu železitého krystalického (viz Přílohu B). Norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb. v platném znění. Síran železitý krystalický (CAS 10028-22-5, EINECS 233-
072-9) je podle čl. 6.2 klasifikován jako látka dráždivá a zdraví škodlivá: Xi, Xn, R 22-
36/37/38, S 26-28-37/39. Poznámka recenzenta: V normě je chyba, protože k symbolu Xi je 
přiřazeno slovní označení žíravý. CPL-SZÚ klasifikuje pouze Xn, R 22-36. Není nebezpečným 
zbožím pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje v kapitole 4 Kritéria čistoty 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 – Chemické ukazatele - uvedené 
konkrétní limity (v mg.kg-1 Fe): As 1, 20, 50, Cd 1, 25, 50, Cr 100, 350, 500, Hg 2,5, 5, 10, Ni 
300, 350, 500, Pb 2,5, 100, 400, Sb 10, 20, 60 a Se 5, 20, 60. (Různé hodnoty platí pro Druh 
1, 2 a 3.) Ve stručné Příloze B je odkázáno na bezpečnostní pokyny, které má předat 

 145



dodavatel a dále je stručně uvedena první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití 
a hasební postup při požáru. ČSN EN 14664 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 899 (75 5853) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Kyselina sírová. Platí pro kyselinu sírovou používanou pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny sírové a stanoví požadavky a vhodné 
metody zkoušení pro kyselinu sírovou. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném 
znění, resp. v ČR je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění. Pro kyselinu 
sírovou (CAS 4664-93-9, EINECS 231-639-5) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. 
Skladování uvedeno, že při koncentraci větší než 15 % musí být klasifikována C, R 35, S 2-
26-30-45 a pro koncentrace od 5 do 15 % pouze Xi, R 36/38, s 2-26-30-45. Poznámka 
recenzenta: Kyselina sírová je obsažena v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 
látek, a tato klasifikace odpovídá stavu, platnému  k 1. listopadu 2005. Je klasifikována jako 
nebezpečné zboží pro přepravu (UN 1830). Za pozornost stojí i varování v čl. 3.4, kde je 
nejen uvedeno, s kterými činidly prudce reaguje, ale též tato VYSTRAHA: Při smísení 
s vodou se uvolňuje značné teplo. PROTO SE DOPORUČUIJE, VŽDY PŘIDÁVAT 
KYSELINU DO VODY (NIKDY NAOPAK), pomalu za stálého míchání. Kromě toho 
norma obsahuje v kapitole 4 - Kritéria čistoty 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 1 - Chemické ukazatele a indikátorové parametry - uvedené 
konkrétní limity (v mg.kg-1 H2SO4): Oxid siřičitý 100; Fe: 100; As: 0,4; Cd: 0,1; Cr: 4; 
Hg: 0,1; Ni: 4; Pb: 4; Sb: 1 a Se 1. Pozornost zasluhuje informativní Příloha A, která obsahuje 
všeobecné informace o této látce, a dále Příloha B, kde je odkázáno na pravidla pro 
bezpečnou manipulaci, které je povinen vypracovat a dodat dodavatel uživateli, dále je 
uvedena stručná informace o první pomoci, postupu při náhodném rozsypání či rozlití a při 
požáru (kyselina sírová je nehořlavá). ČSN EN 899 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila 
ČSN EN 899 z prosince 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 899 (75 5853) 
z prosince 2003 převzala normu EN 899:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 1198 (75 5856) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Dihydrogenfosforečnan sodný. Platí pro dihydrogenfosforečnan sodný 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti 
dihydrogenfosforečnanu sodného, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro 
dihydrogenfosforečnan sodný. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Obsahuje 
i všeobecné informace o dihydrogenfosforečnanu sodném v Příloze A. Obsahově vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Dihydrogenfosforečnan sodný (CAS 7558-80-7, EINECS 231-449-2) 
je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „ke dni 
vydání tohoto dokumentu neplatí žádné požadavky na bezpečnostní označování“. Není 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, 
a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněnou přílohu A (informativní) a Bibliografii. V Příloze A 
jsou v čl. A.3 i Všeobecná bezpečnostní pravidla (která má předat dodavatel, stručně je 
uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (na dihydrogenfosforečnan sodný nelze aplikovat). ČSN EN 1198 byla 
vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1198 z prosince 1998. 
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ČSN EN 1199 (75 5857) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydrogenfosforečnan sodný. Platí pro hydrogenfosforečnan sodný 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti 
hydrogenfosforečnanu sodného, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro 
hydrogenfosforečnan sodný. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Obsahuje i všeobecné 
informace o hydrogenfosforečnanu sodném v Příloze A. Obsahově vychází ze Směrnice 
67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR 
v platném znění. Hydrogenfosforečnan sodný (CAS 7558-79-4, EINECS 231-448-7) je 
v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „ke dni 
vydání tohoto dokumentu neplatí žádné požadavky na bezpečnostní označování“. Není 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, 
a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněnou přílohu A (informativní) a Bibliografii. V Příloze A 
jsou v čl. A.3 i Všeobecná bezpečnostní pravidla (která má předat dodavatel), stručně je 
uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (na hydrogenfosforečnan sodný nelze aplikovat). ČSN EN 1199 byla 
vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1199 z prosince 1998. 

ČSN EN 1200 (75 5858) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Fosforečnan trisodný. Platí pro fosforečnan trisodný používaný pro 
úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti fosforečnanu trisodného, stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro fosforečnan trisodný. Podává informace o 
jeho použití při úpravě vody. Stanoví také pravidla týkající se bezpečného zacházení 
s fosforečnanem trisodným a o jeho použití (viz Příloha A a B). Obsahově vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Fosforečnan trisodný (CAS 7601-54-9, EINECS 231-509-8) je 
v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován jako látka dráždivá (Xi) 
s větami: R 38-41, S 26-27-28-37/39. Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. 
Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 
3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněné Přílohy 
A a B (informativní) a Bibliografii. V Příloze A jsou všeobecné informace o fosforečnanu 
trisodném, v zmíněné Příloze B Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání 
nebo vylití a hasební postup při požáru (na fosforečnan trisodný nelze aplikovat). 
ČSN EN 1200 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1200 z prosince 1998. 

ČSN EN 1201 (75 5859) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Dihydrogenfosforečnan draselný. Platí pro dihydrogenfosforečnan 
draselný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti 
dihydrogenfosforečnanu draselného, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro 
dihydrogenfosforečnan draselný. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Obsahuje 
i všeobecné informace o dihydrogenfosforečnanu draselném v Příloze A. Obsahově vychází 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Dihydrogenfosforečnan draselný (CAS 7778-77-0, EINECS 231-913-
4) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „ke 
dni vydání tohoto dokumentu neplatí žádné požadavky na bezpečnostní označování“. Není 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
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kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, 
a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněnou přílohu A (informativní) a Bibliografii. V Příloze A 
jsou v čl. A.3 i Všeobecná bezpečnostní pravidla (která má předat dodavatel), stručně je 
uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (na dihydrogenfosforečnan draselný nelze aplikovat). ČSN EN 1201 byla 
vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1201 z října 1998. 

ČSN EN 1202 (75 5860) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydrogenfosforečnan didraselný. Platí pro hydrogenfosforečnan 
didraselný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro hydrogenfosforečnan didraselný. Podává 
informace o jeho použití při úpravě vod. Obsahuje i všeobecné informace 
o hydrogenfosforečnanu didraselném v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná 
bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při 
zasažení kůže a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je 
nehořlavý. Obsahově norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR v platném znění. Hydrogenfosforečnan 
didraselný (CAS 7758-11-4, EINECS 231-834-5) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. 
Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu vydání této normy hydrogenfosforečnan 
didraselný nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. Není klasifikován jako nebezpečné 
zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. ČSN EN 
1202 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1202 z října 1998.  

ČSN EN 1203 (75 5861) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Fosforečnan tridraselný. Platí pro fosforečnan tridraselný používaný pro 
úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti fosforečnanu tridraselného, stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro fosforečnan tridraselný. Podává informace 
o jeho použití při úpravě vody. Stanoví také pravidla týkající se bezpečného zacházení 
s fosforečnanem tridraselným a o jeho použití (viz Příloha A a B). Obsahově vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Fosforečnan tridraselný (CAS 7778-53-2, EINECS 231-907-1) je 
v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován jako látka dráždivá (Xi) 
s větami: R 38-41, S 26-27-28-37/39. Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. 
Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 
3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněné přílohy A 
a B (informativní) a Bibliografii. V Příloze A jsou všeobecné informace o fosforečnanu 
tridraselném, v zmíněné Příloze B Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání 
nebo vylití a hasební postup při požáru (na fosforečnan tridraselný nelze aplikovat, je 
nehořlavý). ČSN EN 1203 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1203 z října 1998. 

ČSN EN 1204 (75 5862) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Dihydrogenfosforečnan vápenatý. Platí pro dihydrogenfosforečnan 
vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti 
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dihydrogenfosforečnanu vápenatého, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro 
dihydrogenfosforečnan vápenatý. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Obsahuje 
i všeobecné informace o dihydrogenfosforečnanu vápenatém v Příloze A. Obsahově vychází 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Dihydrogenfosforečnan vápenatý (CAS 7758-11-4, EINECS 231-837-
1) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „ke 
dni vydání tohoto dokumentu neplatí žádné požadavky na bezpečnostní označování“. Není 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, 
a Se 3. Dále norma uvádí již zmíněnou přílohu A (informativní) a Bibliografii. V Příloze A 
jsou v čl. A.3 i Všeobecná bezpečnostní pravidla (která má předat dodavatel), stručně je 
uvedena první pomoc při zasažení očí a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (na dihydrogenfosforečnan vápenatý nelze aplikovat, je nehořlavý). ČSN 
EN 1204 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 1204 z října 1998. 

ČSN EN 1205 (75 5863) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Dihydrogendifosforečnan disodný. Platí pro dihydrogendifosforečnan 
disodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro dihydrogendifosforečnan disodný. Podává 
informace o jeho použití při úpravě vod. Obsahuje i všeobecné informace 
o dihydrogenfosforečnanu disodném v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná 
bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při 
zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je 
nehořlavý. Obsahově norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR v platném znění. Dihydrogenfosforečnan 
disodný (CAS 7758-16-9, EINECS 231-835-0) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. 
Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu vydání této normy 
dihydrogenfosforečnan disodný nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. Není 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, 
a Se 3. ČSN EN 1205 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1205 z října 1998. 

ČSN EN 1206 (75 5864) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Difosforečnan tetrasodný. Platí pro difosforečnan tetrasodný  používaný 
pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro difosforečnan tetrasodný. Podává informace o jeho 
použití při úpravě vody. Obsahuje i všeobecné informace o difosforečnanu tetrasodném 
v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném 
rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je nehořlavý. Obsahově norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Difosforečnan tetrasodný (CAS 7722-88-5, EINECS 231-767-1) je 
v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu 
vydání této normy difosforečnan tetrasodný nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. 
Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje 
i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 
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v tabulce 2 uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, 
Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. ČSN EN 1206 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1206 
z října 1998. 

ČSN EN 1208 (75 5866) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Polyfosforečnan sodno-vápenatý. Platí pro polyfosforečnan sodno-
vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro polyfosforečnan sodno-vápenatý. Podává 
informace o jeho použití při úpravě vody. Obsahuje i všeobecné informace 
o polyfosforečnanu sodno-vápenatém v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná 
bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při 
zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je 
nehořlavý. Obsahově norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR v platném znění. Polyfosforečnan sodno-
vápenatý (CAS 23209-59-8, EINECS 245-490-9) je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. 
Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu vydání této normy polyfosforečnan 
sodno-vápenatý nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. Není klasifikován jako 
nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) kritéria čistoty 
(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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. ČSN 
EN 1208 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1208 z února 1999. 

ČSN EN 1210 (75 5867) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Trifosforečnan pentasodný. Platí pro trifosforečnan pentasodný 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro trifosforečnan pentasodný. Podává informace o jeho 
použití při úpravě vody. Obsahuje i všeobecné informace o trifosforečnanu pentasodném 
v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném 
rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je nehořlavý. Obsahově norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
v ČR v platném znění. Trifosforečnan pentasodný (CAS 7758-29-4, EINECS 231-838-7) je 
v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu 
vydání této normy trifosforečnan pentasodný nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. 
Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje 
i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, 
Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. ČSN EN 1210 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1210 
z února 1999. 

ČSN EN 1211 (75 5868) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Trifosforečnan pentadraselný. Platí pro trifosforečnan pentadraselný 
používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro trifosforečnan pentadraselný. Podává informace o jeho 
použití při úpravě vody. Obsahuje i všeobecné informace o trifosforečnanu pentadraselném 
v Příloze A. V této Příloze A jsou také Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), stručně je uvedena první pomoc při zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném 
rozsypání nebo vylití a konečně zmínka, že je nehořlavý. Obsahově norma vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. 
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v ČR v platném znění. Trifosforečnan pentadraselný (CAS 13845-36-8, EINECS 237-574-9) 
je v kapitole 6 – Označování. Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu 
vydání této normy trifosforečnan pentadraselný nepodléhá ustanovením o označování 
štítkem“. Není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje 
i (v kapitole 4) kritéria čistoty (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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, 
Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. ČSN EN 1211 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1211 
z října 1998. 

ČSN EN 1212 (75 5869) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Polyfosforečnan sodný. Platí pro polyfosforečnan sodný používaný pro 
úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající 
metody zkoušení pro polyfosforečnan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě 
vody. Obsahuje i všeobecné informace o polyfosforečnanu sodném v Příloze A. V této Příloze 
A jsou také Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), stručně je uvedena 
první pomoc při zasažení kůže nebo očí, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a 
konečně zmínka, že je nehořlavý. Obsahově norma vychází ze Směrnice 67/548/EHS 
v platném znění, resp. je kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb. v ČR v platném znění. 
Polyfosforečnan sodný (CAS 69915-31-1, EINECS 272-808-3) je v kapitole 6 – Označování. 
Přeprava. Skladování „klasifikován“ jako látka, pro níž „k datu vydání této normy 
polyfosforečnan sodný nepodléhá ustanovením o označování štítkem“. Není klasifikován jako 
nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) kritéria čistoty 
(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 sušiny): Sb 3, As 3, Cd 3, Cr 10, kyanidy 5, Pb 10, Hg 1, Ni 10, a Se 3. 
ČSN EN 1212 byla vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1212 z února 1999. 

ČSN 75 6306 Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování. 
Zkouška pohyblivou tryskou. Stanovuje zkušební metodu pro zkoušení odolnosti trub, 
tvarovek a jejich spojů, používaných pro stokové sítě a kanalizační přípojky, proti 
vysokotlakému čištění vodní tryskou. Tuto zkušební metodu lze rovněž použít při renovaci 
a výměně stavebních dílců stok a kanalizačních přípojek. Princip metody a postup při 
provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN 75 6306 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 12873 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě. Vliv 
migrace. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově 
vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu, Část 2: Zkušební metoda pro materiály 
nekovové a bez obsahu cementu používané na místě, Část 3: Zkušební metoda pro ionexové 
pryskyřice a sorbety a Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 12873-2 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě. 
Vliv migrace. Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě nekovové 
a bez obsahu cementu. Specifikuje postup stanovení migrace látek z materiálů nekovových 
a neobsahujících cement aplikovaných na místě, používaných ve styku s vodou určenou 
k lidské spotřebě. Platí pro materiály aplikované na místě, sloužící k transportu 
a přechovávání vody určené k lidské spotřebě i surové vody používané k výrobě vody určené 
k lidské spotřebě, za různých podmínek. Zahrnuje i vyluhování látek z těchto materiálů do 
vody po provedené aplikaci. Tento dokument platí i pro materiály, jejíchž fyzikální nebo 
chemické vlastnosti se mění během aplikace na místě nebo po ní např. povlaky, nátěry 
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a lepidla. Platí též pro některé místně aplikované materiály, které nemění své chování, např. 
tuky a mazadla. ČSN EN 12873-2 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod. Stanovení nerozpuštěných látek. Metoda 
filtrace filtrem ze skleněných vláken. Určuje metodu stanovení nerozpuštěných látek 
v surových vodách, odpadních vodách a odtocích z čistíren filtrací filtry ze skleněných 
vláken. Dolní mez stanovitelnosti je přibližně 2 mg.l-1. Horní mez stanovitelnosti není určena. 
Vzorky vody nejsou vždy stabilní, a to znamená, že koncentrace nerozpuštěných látek závisí 
na době uchování, způsobu dopravy, hodnotě pH a dalších okolnostech. Výsledky získané 
u nestabilních vzorků by měly být interpretovány s opatrností. Stanovení ruší plovoucí oleje 
a další s vodou nemísitelné organické kapalné látky (v podrobnostech Příloha A). Vzorky 
obsahující více než asi 1000 mg.l-1 mohou vyžadovat zvláštní úpravu. Za pozornost stojí 
v Předmluvě uvedené toto UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tento dokument by měli 
ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, 
které se mohou vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit 
náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami 
národních předpisů. A dále text pokračuje: Snížení tlaku ve velkých skleněných nádobách 
může způsobit nebezpečnou implozi, pokud je nádoba poškozena. Je třeba zajistit 
dodržování odpovídajících bezpečnostních opatření. ČSN EN 872 byla vydána v září 
2005. Nahradila ČSN EN 872 z července 1998. 

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod. Použití hmotnostní spektrometrie 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Část 2: Stanovení 62 prvků. Specifikuje 
metodu stanovení následujících prvků: antimon, arsen, baryum, berylium, bismut, bor, 
cesium, cer, cín, draslík, dysprosium, erbium, europium, fosfor, gadolinium, gallium, 
germanium, hafnium, hliník, holmium, horčík, chrom, indium, iridium, kadmium, kobalt, 
lanthan, lithium, lutecium, mangan, měď, molybden, neodym, nikl, olovo, palladium, platina, 
praseodym, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, skandium, selen, sodík, 
stroncium, stříbro, terbium, thalium, tellur, thorium, thulium, uran, vanad, vápník, wolfram, 
ytrium, yterbium, zinek, zirkon a zlato ve vodě. Pracovní rozsah závisí na matrici a na 
výskytu rušivých vlivů. V pitné vodě a v relativně málo značištěných vodách se u většiny 
prvků pohybuje v mezích od 0,1 µ/l do 1,0 µ/l. V Úvodu normy stojí za pozornost toto 
UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto část (ČSN EN) ISO 17294 by měli ovládat 
běžnou laboratorní praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se 
mohou vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá 
bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních 
předpisů. DŮLEŽITÉ Základním požadavkem je, aby zkoušky podle této normy 
prováděli náležitě kvalifikovaní pracovníci. ČSN EN ISO 17294-2 byla vydána v červenci 
2005. 

ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod. Stanovení amoniakálního dusíku. 
Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí. Určuje metody 
vhodné ke stanovení amoniakálního dusíku ve vodách různých druhů (např. podzemní, pitné, 
povrchové a odpadní) v hmotnostních koncentracích od 0,1 mg.l-1 do 10 mg.l-1 (v neředěném 
vzorku) s použitím buď FIA (průtoková injekční analýza - kapitola 3) nebo CFA (kontinuální 
průtoková analýza - kapitola 4). Ve zvláštních případech může být rozsah použití přizpůsoben 
změnou pracovních podmínek. Za pozornost stojí před Předmětem normy uvedené toto 
UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto normu by měli ovládat běžnou laboratorní 
praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout 
při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní 
i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. 

 152



DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě 
kvalifikovaní pracovníci. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně 
popsán. ČSN EN ISO 11732 byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN ISO 11732 
z listopadu 1998. 

ČSN EN ISO 15681-1 (75 7464) Jakost vod. Stanovení orthofosforečnanů 
a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA). Část 1: Metoda průtokové 
injekční analýzy (FIA). Určuje metody průtokové injekční analýzy (FIA) ke stanovení 
ortofosforečnanů v rozsahu hmotnostních koncentrací od 0,01 mg/l do 1,0 mg/l (P), 
a celkového fosforu po manuálním rozkladu podle (ČSN EN) ISO 6878 v rozsahu 
hmotnostních koncentrací od 0, 1 mg/l do 10 mg/l (P). Rozsah použití může být měněn 
úpravou pracovních podmínek. Tuto první část normy je možno použít pro různé druhy vod 
(podzemní, pitnou, povrchovou, odpadní a výluh). Metoda je také vhodná k analýze mořské 
vody, ale se změněnou citlivostí, po úpravě nosného a kalibračních roztoků podle salinity 
vzorků. V Úvodu normy stojí za pozornost toto UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto 
část (ČSN EN) ISO 15681 by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato norma 
neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jejím 
používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická 
opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. Odpadní roztoky 
obsahující molybdenan nebo antimon by měly být řádně odstraňovány. Je proto 
nezbytné, aby zkoušky podle této části (ČSN EN) ISO 15681 prováděli náležitě 
kvalifikovaní pracovníci. ČSN EN ISO 15681-1 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod. Stanovení orthofosforečnanů 
a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA). Část 2: Metoda kontinuální 
průtokové analýzy (CFA). Určuje metody kontinuální průtokové analýzy (CFA) ke 
stanovení ortofosforečnanů v rozsahu hmotnostních koncentrací od 0,01 mg/l do 1,0 mg/l (P), 
a celkového fosforu v rozsahu hmotnostních koncentrací od 0, 1 mg/l do 10 mg/l (P). Metoda 
zahrnuje rozklad sloučenin organicky vázaného fosforu a hydrolýzu sloučenin anorganických 
polyfosforečnanů. Rozklad se provádí buď manuálně tak, jak je popsán v (ČSN EN) ISO 
6878 nebo integrovaným působením UV záření a hydrolytické jednotky. Tuto druhou část 
normy je možno použít pro různé druhy vod (podzemní, pitnou, povrchovou, odpadní a 
výluh). Rozsah použití je možno měnit změnou podmínek analýzy. Metoda je také vhodná 
k analýze mořské vody, ale se změněnou citlivostí, po úpravě nosného a kalibračních roztoků 
podle salinity vzorků. V Úvodu normy stojí za pozornost toto UPOZORNĚNÍ Pracovníci 
používající tuto část (ČSN EN) ISO 15681 by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. 
Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při 
jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická 
opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. Odpadní roztoky 
obsahující molybdenan nebo antimon by měly být řádně odstraňovány. Je proto 
nezbytné, aby zkoušky podle této části (ČSN EN) ISO 15681 prováděli náležitě 
kvalifikovaní pracovníci. ČSN EN ISO 15681-2 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 14614 (75 7723) Jakost vod. Návod pro hodnocení hydromorfologických 
charakteristik řek. Poskytuje návod pro záznam charakteristik při popisu a hodnocení 
hydromorfologie řek. Je založena na metodách vyvinutých, zkoušených a sjednocených 
v Evropě. Jejím hlavním cílem je zlepšit srovnatelnost hydromorfologických metod sledování, 
zpracování dat, interpretaci a prezentaci výrobků. I když má specifický význam při předávání 
zpráv podle požadavků Rámcové směrnice, má také podstatně širší oblast použití. Ačkoli 
hydromorfologie závisí na hydrologii a geologii podloží, tato norma se soustřeďuje na 
strukturální charakteristiky řek a na říční kontinuitu. V Předmluvě normy stojí za pozornost 
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toto UPOZORNĚNÍ Při pozorování řek je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce. 
Pozorovatelé by měli být seznámeni s legislativou EU a národní legislativou týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a s dalšími pokyny, týkajícími se práce v řekách 
nebo v jejich blízkosti. ČSN EN 14614 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN EN ISO 8692 (75 7740) Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních 
zelených řas. Určuje metodu stanovení inhibice růstu jednobuněčných zelených řas látkami 
a směsmi obsaženými ve vodě nebo odpadní vodou. Tato metoda je použitelná pro látky, 
které jsou snadno rozpustné ve vodě. S uzpůsobeními této metody, popsanými v ISO 14442 (v 
ČR do července 2005 nezavedena) a (ČSN) EN ISO 5667-16, mohou být zkoušeny inhibiční 
účinky málo rozpustných organických a anorganických látek, těkavých sloučenin, těžkých 
kovů a odpadních vod. Rychlá screeningová zkouška inhibice růstu řas v odpadní vodě je 
obsažena v příloze A. V Předmluvě normy stojí za pozornost toto UPOZORNĚNÍ 
Pracovníci používající tuto část ISO 17294 by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. 
Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při 
jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická 
opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. ČSN EN ISO 8692 
byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 28692 ze září 1995. 

ČSN EN 14486 (75 7885) Jakost vod. Stanovení lidských enterovirů pomocí 
zkoušky jednotlivých plaků. Popisuje metodu stanovení těch sérotypů enterovirů, které se 
množí a tvoří plaky v buňkách BGM pod agarem. Značnou měrou se jedná o polioviry 
a sérotypy Coxsackie – virů B. U většiny sérotypů echovirů, Coxsackievirů A a živočišných 
virů je za těchto podmínek tvorba plaků velmi nepravděpodobná Za daných 7 dní kultivace je 
rovněž velmi nepravděpodobná tvorba plaků u Reovirů. Metodu je možné použít pro všechny 
typy vod, avšak vzorky vody obsahující toxické látky mohou interferovat s buněčnou 
kulturou. Jsou uvedeny metody k ověření toho, že plaky obsahují enteroviry. Metody 
k identifikaci sérotypů enterovirů nalézajících se v plaku zde nejsou uvedeny, protože nejsou 
požadovány Směrnicí EU o jakosti vody ke koupání. Za pozornost stojí v Úvodu normy tato 
VÝSTRAHA Enteroviry jsou patogenní organismy schopné vyvolávat onemocnění. 
Všechny vzorky a kontroly musí být zpracovány speciálně vyškolenými pracovníky 
v laboratoři s odpovídajícím vybavením. Pracovníci musí být očkováni poliovirovým 
agens. Personál používající tuto normu musí být podrobně seznámen s prací běžné 
virologické laboratoře. ČSN EN 14486 byla vydána v listopadu 2005. 

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 nové a malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 18 norem. (k témuž datu 
v r. 2004 - 7 norem). V r. 2003 - kdy se tato třída poprvé objevila v seznamu - obsahovala 
jednu technickou normu. 

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 
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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 2005 celkem 284 norem (k témuž datu v r. 2004 - 284, 
v r. 003 - 271, v r. 2002 - 298, v r. 2001 - 266 a v r. 2000 - 245 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
4 normy. Za rok 2005 to bylo celkem 29 norem. 

ČSN 77 0000 Obaly. Základní termíny. Stanovuje základní názvy pro obaly, 
obalové prostředky, balení a obalový materiál a popis struktury obalu. Česky a anglicky jsou 
uvedeny názvy 92 hesel. U každého hesla je nákres. Definice uvedeny nejsou. ČSN 77 0000 
byla vydána v září 2005. Nahradila ČSN 77 0000 z března 12. 9. 1984. 

ČSN EN 14867 (77 0514) Obaly. Plastové mrazicí sáčky. Specifikace a zkušební 
metody. Stanovuje rozměrové vlastnosti, mechanické požadavky a požadavky na vhodnost 
plastových mrazicích sáčků za účelem používání pro mrazení potravin. Tato norma také 
stanovuje zkušební metody, kterými lze kontrolovat tyto požadavky. Za pozornost stojí 
v kapitole 4 - Obecné charakteristiky a požadavky údaje v čl. 4.4.1 Obecně - Materiály sáčku 
musí splňovat podmínky všech příslušných národních a nebo evropských předpisů. (Platné 
evropské Směrnice jsou citovány v Bibliografii.) Dále pak v čl. 4.4.2 Celková 
migrace - Stanovení celkové migrace při styku se simulačními kapalinami u mrazicích sáčků 
se provádí podle čl. 5.4.1. ČSN EN 14867 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 16103 (77 0618) Obaly. Přepravní balení pro nebezpečné věci. 
Recyklované plastové materiály. Stanovuje požadavky a metody zkoušení na výrobu 
recyklovaných plastových materiálů použitých pro obaly určené pro přepravu nebezpečných 
věcí. Obsahuje poučení ohledně programu zajištění kvality. Za pozornost stojí zejména 
kapitola 5 – Požadavky, která podrobně specifikuje jak má být prováděn sběr plastů, které 
obaly jsou z recyklace vyloučeny a pod. Z recyklace jsou např. vyloučeny obaly, které 
obsahovaly toxické látky, infekční látky a radioaktivní materiál a látky s nebezpečím 
sekundární toxicity. (Většinou se to řídí klasifikací pro přepravu nebezpečných věcí např. po 
železnici apod.) ČSN EN ISO 16103 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 14768 (77 1034) Lepenkové bubny. Bubny s odnímatelnými 
a nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l. Vydána v září 2005.  

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 2005 celkem 160 norem (k témuž datu v r. 2004 - 154, 
v r. 2003 - 151, v r. 2002 - 135, v r. 2001 - 139 a v r. 2000 - 113 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě v této třídě 
zachytili 1 normu. Za rok 2005 to byly celkem 3 normy. 

ČSN EN 12387 (79 8007) Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních 
a syntetických usní. Zařízení na opravu obuvi. Bezpečnostní požadavky. Platí pro normou 
přesně vyjmenované stroje včetně jejich dalších zařízení, které jsou určeny pro opravu obuvi 
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a zboží z přírodních a syntetických usní a pro výrobu a opravu ortopedické obuvi. Norma 
platí zejména pro lešticí, ořezávací, obrušovací a dokončovací stroje, lisy na podpatky a 
podešve, ortopedické lisy, stroje na napouštění a barvení okrajů a další. Tento dokument 
specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, seřizování, 
nastavování, programování nebo zpracování, provoz, čištění a údržbu těchto strojů. Tento 
dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, 
které jsou důležité u strojů na opravy obuvi tehdy, pokud jsou používány v podmínkách, které 
jsou předpokládány a předvídány výrobcem (viz kapitolu 4). Tento dokument předpokládá, že 
stroje jsou ovládány odpovídajícím způsobem zacvičenými osobami  a jsou používány 
s odpovídajícím místním osvětlením. Tento dokument platí pro stroje, vyrobené po datu 
vydání této normy. Jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, obsahuje v kapitole 4 
tabelárně zpracovaný seznam nebezpečí; v kapitole 5 jsou pak opatření k minimalizaci rizik, 
vyplývajících z nebezpečí, uvedených v kapitole 4. (Kapitola 4 – a v návaznosti na ni 
i kapitola 5, se zabývají především nebezpečím mechanického úrazu, nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem, nebezpečím, vyplývajícím z dotyku s horkými povrchy, nebezpečím 
vyplývajícím z hluku, z prašných emisí a nebezpečí požáru event. výbuchu u dokončovacích 
strojů a konečně zanedbáním ergonomických zásad.) Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské 
směrnice nově zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 12387 byla vydána v srpnu 2005. 

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 2005 celkem 564 norem (k témuž datu v r. 2004 - 544, 
v r. 2003 - 518, v r. 2002 - 516, v r. 2001 - 500 a v r. 2000 - 490 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
22 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 27 norem. 

ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie. Symboly pro ošetřování. Tato norma: 
a) zavádí systém grafických symbolů, určených pro použití při označování textilních výrobků 
(viz také 4.1, který se týká umístění symbolů), poskytujících informace pro zajištění prevence 
proti nevratným poškozením výrobku během postupu ošetřování textilie, b) specifikuje 
použití těchto symbolů pro ošetřování. Norma obsahuje následující postupy domácího 
ošetřování: praní, bělení, žehlení a sušení po praní. Obsahuje rovněž postupy profesionálního 
ošetřování textilií při chemickém čištění a čištění za mokra, ale netýká se průmyslového 
praní. Připouští však, že informace poskytované čtyřmi symboly pro domácí ošetřování je 
možné používat i v profesionálních čistírnách a prádelnách. Norma se týká všech textilních 
výrobků v podobě, v jaké je užívá spotřebitel. ČSN EN ISO 3758 byla vydána v prosinci 
2005. Nahradila ČSN EN 23758 z ledna 1996. 

ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování 
a zkoušení. Vydána v září 2005. Nahradila ČSN EN 20139 ze září 1994. 
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ČSN EN ISO 105-P02 (80 0164) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část P02: 
Stálobarevnost při plisování: plisování parou. Vydána v září 2005. Nahradila 
ČSN EN ISO 105-P02 z listopadu 1997. 

ČSN EN 14701-1 (80 0886) Zjišťování pružnosti plošných textilií. Část 1: Metody 
Strip. Vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 14697 (80 3035) Textilie. Froté ručníky a froté tkaniny. Specifikace 
a metody zkoušení. Vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 1307 (80 4427) Textilní podlahové krytiny. Klasifikace vlasových 
podlahových krytin. Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 1307 ze srpna 1998. 

ČSN P CEN/TS 14159 (80 4442) Textilní podlahové krytiny. Tolerance 
(lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro 
celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru. Požadavky. Vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 9862 (80 6121) Geosyntetika. Odběr a příprava vzorků ke 
zkouškám. Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 963 z listopadu 1996. 

ČSN EN ISO 9864 (80 6123) Geosyntetika. Metody zkoušení pro zjišťování 
plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím. Vydána v říjnu 2005. 
Nahradila ČSN EN 965 z listopadu 1996. 

ČSN EN ISO 9863-1 (80 6128) Geosyntetika. Zjišťování tloušťky specifickými 
tlaky. Část 1: Jednotlivé vrstvy. Vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 964-1 z prosince 
1996. 

ČSN EN ISO 13426-2 (80 6162) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. 
Pevnost vnitřních strukturálních spojů. Část 2: Geokompozita. Vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN ISO 9073-10 (80 6180) Textilie. Metody zkoušení pro netkané textilie. 
Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha. Vydána v září 2005. 

ČSN EN ISO 9073-11 (80 6181) Textilie. Metody zkoušení pro netkané textilie. 
Část 11: Odtok. Vydána v září 2005. 

ČSN EN ISO 9073-12 (80 6182) Textilie. Metody zkoušení pro netkané textilie. 
Část 12: Požadovaná nasákavost. Vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 14575 (80 6183) Geosyntetické izolace. Orientační metoda zkoušení pro 
zjišťování odolnosti proti oxidaci. Vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 14576 (80 6184) Geosyntetika. Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti 
polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního 
prostředí. Vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13362 (80 6185) Geosyntetické izolace. Vlastnosti požadované pro 
použití při stavbě kanálů. Vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 13493 (80 6186) Geosyntetické izolace. Vlastnosti požadované pro 
použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů. Stanoví důležité 
vlastnosti geosyntetických izolací zahrnujících polymerní geosyntetické izolace, jílové 
geosyntetické izolace a živičné geosyntetické izolace, které se používají jako hydroizolace při 
stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů a stanoví vhodné metody zkoušení pro 
zjišťování těchto vlastností. Předpokládané použití těchto výrobků je zabránit průsaku vody 
stavbou. Tento dokument není použitelný pro geotextilie nebo výrobky podobné geotextiliím. 
Dále umožňuje hodnotit, zda výrobek vyhovuje požadavkům tohoto dokumentu. Konečně 
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tento dokument stanoví požadavky, které musí splňovat výrobci a distributoři, pokud jde 
o uvedení vlastností výrobků. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS. 
Pokud jde o informace o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise 
EUROPA. Přístup přes tuto internetovou adresu: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE v platném znění. ČSN EN 13493 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 13402 (80 7035) Označování velikosti oblečení. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů, Část 2: 
Primární a sekundární rozměry, Část 3: Rozměry a intervaly a Část 4: Kódovací systém. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 13402-3 (80 7035) Označování velikosti oblečení. Část 3: Rozměry 
a intervaly. Zavádí velikostní systém za účelem použití pro sestavování standardních 
velikostí oblečení pro děti, muže a chlapce, a ženy a dívky. Rozměry oděvů nejsou obsahem 
tohoto dokumentu. Příklady označování oblečení etiketou se standardním piktogramem 
(viz /ČSN/EN 13402-1) jsou uvedeny v příloze A (informativní) tohoto dokumentu. 
ČSN EN 13402-3 byla vydána v srpnu 2005. Touto normou se nahrazuje ČSN 80 5023 
z 18. 5. 1989, ČSN 80 5024 z 24. 12. 1981, ČSN 80 5025 z 25. 4. 19833, ČSN 80 5026 
z 24. 6. 1983, ČSN ISO 4418 z února 1994, ČSN 80 7023 z 8. 11. 1989, ČSN 80 7025 
z 11. 10. 1989, ČSN ISO 4417 z února 1994, článek 9 ČSN 80 5801 z 8. 5. 1991, článek 3.3, 
3.5 a 4.1.2 ČSN 80 5810 z ledna 1993 a článek 3.3, 3.4 a kapitola 6 ČSN 80 5841 
z května 1993. 

ČSN EN 14682 (80 7051) Bezpečnost dětského oblečení. Šňůry a šňůry na stažení 
u dětského oblečení. Specifikace. Stanoví požadavky pro šňůry a šňůry na stažení u 
dětského oblečení, včetně maškarních kostýmů a lyžařského oblečení, pro děti do 14 let. 
V rozsahu tohoto dokumentu nemohou být zahrnuta všechna rizika, která může způsobit 
nebezpečný oděv. Naopak, určitá identifikovatelná rizika u některých stylů/vzorů oděvů 
nemusí představovat nebezpečí pro danou věkovou skupinu. Za pozornost stojí informativní 
Příloha B, která obsahuje některá antropometrická data pro děti do 7 a do 14 let v některých 
zemích EU. Údaje z ČR norma neobsahuje. ČSN EN 14682 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 9554 (80 8626) Textilní lana. Společná ustanovení. Stanoví 
všeobecné vlastnosti textilních lan a jejich materiálové složení. Je určena pro používání spolu 
s normami pro jednotlivé typy textilních lan, které se zabývají fyzikálními vlastnostmi 
a specifickými požadavky pro tento konkrétní typ výrobku. Tato mezinárodní norma rovněž 
informuje o používání textilních lan a o kritériích pro jejich prohlížení a vyřazování. Není 
cílem této mezinárodní normy zabývat se všemi bezpečnostními otázkami spojenými s jejich 
používáním. Je na zodpovědnosti uživatele, aby zvolil typ lana, odpovídající velikostí 
a fyzikálními vlastnostmi danému použití a aby před jeho používáním zjistil, zda se na ně 
nevztahují jakékoliv předpisy a nařízení omezující jeho používání. ČSN EN ISO 9554 byla 
vydána v říjnu 2005. Nahradila ČSN EN 701 z března 1997. 

ČSN EN 1885 + A1 (80 8806) Peří a prachové peří. Termíny a definice. Určuje 
základní termíny používané v oblasti peří a prachového peří. Česky a anglicky je uvedeno 
názvosloví, česky je definováno cca 40 hesel. ČSN EN 1885 + A1 byla vydána v říjnu 2005. 
Nahradila ČSN EN 1885 z května 1999. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 1885 
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z května 1999 převzala EN 1885:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma 
ji přejímá, včetně její změny EN 1885:1998/A1:2003, překladem. 

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 2005 celkem 74 norem (k témuž datu v r. 2004 - 72, v r. 
2003 - 76, v r. 2002 - 70, v r. 2001 - 70 a v r. 2000 - 102 norem). V druhém pololetí r. 2005, 
z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 6 norem. Za 
rok 2005 to bylo celkem 6 norem, zachycených v 2. pololetí. 

ČSN EN ISO 11111 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Norma se 
skládá z těchto částí: Část 1: Společné požadavky; Část 2: Stroje pro přípravu předení 
a dopřádací stroje; Část 3: Stroje na netkané textilie; Část 4: Stroje pro zpracování příze, 
výrobu provaznických výrobků a lan; Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení; Část 6: 
Stroje pro výrobu plošných textilií; Část 7: Barvicí a úpravnické stroje. Za pozornost ve 
všech sedmi částech stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: 
Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. Konečně seve všech částech uvádí, že ČSN EN ISO 11111-1 
společně s ČSN EN ISO 11111-2, ČSN EN ISO 11111-3, ČSN EN ISO 11111-4, 
ČSN EN ISO 11111-5, ČSN EN ISO 1111-6 a ČSN EN ISO 11111-7, všechny z listopadu 
2005, nahradily ČSN EN ISO 11111 z března 1997. Všech sedm částí bylo k dispozici 
v listopadu 2005: 

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 1: 
Společné požadavky. Specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná 
nebezpečí textilních strojů; nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta 
v (ČSN) EN ISO 11111-2 až (ČSN) EN ISO 11111-7. Tato a ostatní části 
(ČSN) EN ISO 11111 vyjadřují nebezpečí, která vznikají pouze při montáži stroje a uvádění 
stroje do provozu, jeho nastavování, používání a údržbě, vyřazení z provozu, demontáži 
a likvidaci. Ruční zakládání/odebírání je uvažováno při normálním provozu stroje. Tato 
a ostatní části (ČSN) EN ISO 11111 neplatí na stroje určené pro používání v potencionálně 
výbušném prostředí. Tato a ostatní části (ČSN) EN ISO 11111 neplatí pro stroje, které byly 
vyrobeny před datem vydání norem. Norma v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá 
u norem tohoto charakteru) seznam závažných nebezpečí, ale odkazuje na kapitolu 5 a 6, 
které specifikují bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro často se vyskytující nebezpečí. 
Jde nejen o nebezpečí úrazová, ale i nebezpečí vyvolaná hlukem, zářením, chemickými 
látkami, požárem, výbuchem a zanedbáním ergonomických zásad. Poměrně rozsáhlá norma, 
cca 76 stran.  

ČSN EN ISO 11111-2 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 2: 
Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje. Je určena pro k používání ve spojení 
s (ČSN) EN ISO 11111-1. Tato druhá část specifikuje významná nebezpečí a odpovídající 
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro přípravu předení a dopřádací stroje. 
S přihlédnutím k předmětu normy (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud je to relevantní, se tato část 
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(ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na všechny stroje, linky a příslušná zařízení, která jsou určena 
pro používání při rozvolňování, čištění, mísení, odtučňování vlny, lisování balíků, mykání, 
výrobě střiže řezáním a trháním, přípravě předení následující za mykáním a při předení, jak je 
specifikováno v kapitole 5. Norma v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá u norem 
tohoto charakteru) seznam závažných nebezpečí, ale odkazuje na kapitolu 5, která specifikuje 
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro často se vyskytující nebezpečí různých druhů 
strojů, na něž se vztahuje tato druhá část normy. Jde prakticky jen o nebezpečí úrazová.  

ČSN EN ISO 11111-3 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 3: 
Stroje na netkané textilie. Je určena pro k používání ve spojení s (ČSN) EN ISO 11111-1, 
(ČSN) EN ISO 11111-2, (ČSN) EN ISO 11111-6 a (ČSN) EN ISO 11111-7. Tato třetí část 
specifikuje významná nebezpečí a odpovídající bezpečnostní požadavky a/nebo opatření na 
stroje pro netkané textilie. S přihlédnutím k předmětu normy (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud 
je to relevantní, se tato část (ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na všechny stroje, linky 
a příslušná zařízení, která jsou určena pro používání při rozvolňování, čištění, míchání, 
mykání, vpichování, bubnovém sušení a navíjení, jak je specifikováno v kapitole 5. Norma 
v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá u norem tohoto charakteru) seznam závažných 
nebezpečí, ale odkazuje na kapitolu 5, která specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo 
opatření pro často se vyskytující nebezpečí u strojů, na něž se vztahuje tato třetí část normy. 
Jde prakticky jen o nebezpečí úrazová. Poměrně stručná norma, cca 13 stran.  

ČSN EN ISO 11111-4 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 4: 
Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan. Je určena pro 
k používání ve spojení s (ČSN) EN ISO 11111-1. Tato část specifikuje významná nebezpečí 
a odpovídající bezpečnostní požadavky a/nebo opatření na stroje pro zpracování příze, výrobu 
provaznických výrobků a lan. S přihlédnutím k předmětu normy (ČSN) EN ISO 11111-1, 
pokud je to relevantní, se tato část (ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na všechny stroje, linky 
a příslušná zařízení, která jsou určena pro používání při družení, tkaní, tvarování, převíjení, 
soukání, výrobě provaznických výrobků, lan a oplétání, jak je specifikováno v kapitole 5. 
Norma v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá u norem tohoto charakteru) seznam 
závažných nebezpečí, ale odkazuje na kapitolu 5, která specifikuje bezpečnostní požadavky 
a/nebo opatření pro často se vyskytující nebezpečí u strojů, na něž se vztahuje tato čtvrtá část 
normy. Jde prakticky jen o nebezpečí úrazová.  

ČSN EN ISO 11111-5 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 5: 
Stroje pro přípravu tkaní a pletení. Je určena pro k používání ve spojení 
s (ČSN) EN ISO 11111-1. Tato pátá část specifikuje významná nebezpečí a odpovídající 
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření na stroje pro přípravu tkaní a pletení. S přihlédnutím 
k předmětu normy (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud je to relevantní, se tato část 
(ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na všechny stroje, linky a příslušná zařízení, která jsou určena 
pro používání při snování, převíjení, šlichtování, přípravě šlichty a pro stojany snovacích 
válů, jak je specifikováno v kapitole 5. Norma v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá 
u norem tohoto charakteru) seznam závažných nebezpečí, ale odkazuje jednak na 
(ČSN) EN ISO 11111-1, pokud jde o nebezpečí společná, jednak na kapitolu 5, která 
specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro často se vyskytující nebezpečí 
u strojů, na něž se vztahuje tato pátá část normy. Jde prakticky jen o nebezpečí úrazová.  

ČSN EN ISO 11111-6 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 6: 
Stroje pro výrobu plošných textilií. Je určena pro k používání ve spojení 
s (ČSN) EN ISO 11111-1. Tato část specifikuje významná nebezpečí a odpovídající 
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro stroje na výrobu plošných textilií. 
S přihlédnutím k předmětu normy (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud je to relevantní, se tato část 
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(ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na všechny stroje, linky a příslušná zařízení, která jsou určena 
pro používání při tkaní, pletení a všívání, jak je specifikováno v kapitole 5. Norma v kapitole 
4 neobsahuje (jak to obvykle bývá u norem tohoto charakteru) seznam závažných nebezpečí, 
ale odkazuje jednak na (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud jde o nebezpečí společná, jednak na 
kapitolu 5, která specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro často se vyskytující 
nebezpečí u strojů, na něž se vztahuje tato šestá část normy. Jde prakticky jen o nebezpečí 
úrazová.  

ČSN EN ISO 11111-7 (81 0702) Textilní stroje. Bezpečnostní požadavky. Část 7: 
Barvicí a úpravnické stroje. Je určena pro k používání ve spojení s (ČSN) EN ISO 11111-1. 
Tato část specifikuje významná nebezpečí a odpovídající bezpečnostní požadavky a/nebo 
opatření pro barvicí a úpravnické stroje. S přihlédnutím k předmětu normy 
(ČSN) EN ISO 11111-1, pokud je to relevantní, se tato část (ČSN) EN ISO 11111 vztahuje na 
všechny stroje, linky a příslušná zařízení, která jsou určena pro používání při předúpravě, 
barvení, tisku, fixaci, vlhčení, sušení, dokončování a adjustaci, jak je specifikováno 
v kapitole 5. Norma v kapitole 4 neobsahuje (jak to obvykle bývá u norem tohoto charakteru) 
seznam závažných nebezpečí, ale odkazuje jednak na (ČSN) EN ISO 11111-1, pokud jde 
o nebezpečí společná, jednak na kapitolu 5, která specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo 
opatření pro často se vyskytující nebezpečí u strojů, na něž se vztahuje tato sedmá část normy. 
Jde prakticky jen o nebezpečí úrazová.  

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 velmi malé třídě byly k 1. lednu 2004 celkem 3 normy (k témuž datu v r. 2004 -
3, v r. 2003 - 2, 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, 
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 2005 celkem 546 norem (k témuž datu v r. 2004 - 529, 
v r. 2003 - 491, 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 druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené 
recenze a záznamy, jsme dále v této třídě zachytili 29 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 57 
norem. 
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ČSN EN 14572 (83 2173) Ochranné přilby s vysokým stupněm ochrany pro 
jezdce na koních. Specifikuje požadavky na provedení a metody zkoušení pro přilby 
s vysokým stupněm ochrany , které mohou nebo nemusí mít štítek, pro použití při jezdeckých 
aktivitách. Obsahuje požadavky na tlumení nárazů, na odolnost proti proražení, na boční tlak, 
na pevnost a účinnost náhlavní vložky a na sklon štítku, pokud je jím přilba vybavena. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 14572 byla vydána 
v říjnu 2005.  

ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové 
dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou. Část 1: Přístroje s obličejovou 
maskou. Požadavky, zkoušení a značení. Specifikuje minimální požadavky pro hadicové 
dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou pro použití s obličejovou maskou 
jako ochranný prostředek dýchacích orgánů. Únikové a potápěčské přístroje a přístroje 
používané při otryskávacích pracích bez dalších ochranných vlastností nejsou předmětem této 
evropské normy, třebaže určité požadavky spolu s únikovým přístrojem a danými únikovými 
situacemi nabízejí takové použití. Laboratorní a praktické zkoušky slouží k posouzení shody 
s požadavky. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka 
recenzenta: Směrnice 89/686/EHS je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 14593-1 byla vydána v prosinci 2005. Touto normou, společně 
s ČSN EN 14593-2 a ČSN EN 14594, se nahrazuje ČSN EN 139 z prosince 1996. 

ČSN EN 14593-2 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové 
dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou. Část 2: Přístroje s přetlakem 
s polomaskou. Požadavky, zkoušení a značení. Specifikuje minimální požadavky pro 
hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou pro použití s polomaskou 
s přetlakem jako ochranný prostředek dýchacích orgánů. Únikové a potápěčské přístroje, 
přístroje pro hasiče a přístroje užívané při otryskávacích pracích bez dalších ochranných 
vlastností nejsou předmětem této evropské normy, třebaže určité požadavky spolu 
s únikovým přístrojem a danými únikovými situacemi nabízejí takové použití. Laboratorní a 
praktické zkoušky slouží k posouzení shody s požadavky. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o 
osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: Směrnice 89/686/EHS je do 
českého právního řádu zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 14593-2 byla vydána 
v prosinci 2005. Touto normou, společně s ČSN EN 14593-1 a ČSN EN 14594 se nahrazuje 
ČSN EN 139 z prosince 1996. 

ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové 
dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem. Požadavky, zkoušení a značení. 
Specifikuje minimální požadavky na ochranné prostředky dýchacích orgánů pro hadicové 
dýchací přístroje na tlakový vzduch s nepřetržitým průtokem pro použití s obličejovou 
maskou, polomaskou nebo se zabudovanou kuklou, přilbou nebo oděvem, a přístroje 
používané při otryskávacích pracích. Únikové a potápěčské přístroje nejsou předmětem této 
evropské normy. Laboratorní a praktické zkoušky slouží k posouzení shody s požadavky. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: 
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Směrnice 89/686/EHS je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. 
ČSN EN 14594 byla vydána v prosinci 2005. Touto normou, společně s ČSN EN 14593-1 
a ČSN EN 13593-2, se nahrazuje ČSN EN 139 z prosince 1996. Touto normou se dále 
nahrazují ČSN EN 270 z prosince 1996, ČSN EN 271 z prosince 1996, ČSN EN 1835 
z dubna 2000 a ČSN EN 12419 z února 2000. 

ČSN EN 404 (83 2274) Dýchací sebezáchranné filtrační dýchací prostředky. 
Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému. 
Požadavky, zkoušení a značení. Jsou určeny pro filtrační přístroje k ochraně proti oxidu 
uhelnatému (filtrační sebezáchranný přístroj). Specifikuje minimální požadavky pro filtrační 
sebezáchranný přístroj. Tento dokument se neaplikuje na přístroje pro práci a záchranné akce 
nebo pro potápěcí přístroje. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných 
prostředcích. Poznámka recenzenta: Směrnice 89/686/EHS je do českého právního řádu 
zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 404 byla vydána v listopadu 2005 a nahradila 
ČSN EN 404 z ledna 1996.  

ČSN EN 14328 (83 2352) Ochranné oděvy. Rukavice a chrániče paží proti 
pořezání noži s pohonem. Požadavky a metody zkoušení. Stanoví požadavky pro 
navrhování, odolnost proti řezání, ergonomické charakteristiky, nezávadnost, upevnění, 
konstrukční materiály, značení a instrukce pro používání rukavic, chráničů předloktí 
a chráničů paží z kroužkového pletiva poskytující ochranu proti poháněným nožům. 
Stanoveny jsou také příslušné metody zkoušení. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních 
ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 14572 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
Spojky. Specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení, informace poskytované výrobcem 
spojek. Spojky odpovídající tomuto dokumentu jsou používány jako spojovací prvky 
v systémech ochrany osob proti pádu, tj. zachycení pádu, pracovním polohování, lanovém 
přístupu, zadržovacích a záchranných systémech. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních 
ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením 
vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 362 byla vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 362 
z listopadu 1995. 

ČSN EN 14605 (83 2721) Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím. 
Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji nebo částmi 
oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku 
ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy 
PB [3] s PB [4]). Specifikuje minimální požadavky pro následující typy ochranných oděvů 
proti chemikáliím pro omezené a opakované použití: - ochranný oděv pro ochranu celého těla 
se spojením nepropustným proti postřiku různými částmi oděvu (typ 3: oděv nepropustný 
proti kapalinám); - ochranný oděv pro ochranu celého těla se spojením nepropustným proti 
postřiku ve formě spreje mezi různými částmi oděvu (typ 4: oděv nepropustný proti postřiku 
ve formě spreje); - oděvní součásti nabízející částečnou ochranu těla na určitou část těla proti 
permeaci kapalných chemikálií. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
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o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných 
prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 14605 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 465 
z února 1997, ČSN EN 466 z února 1997 a ČSN EN 467 z února 1997.  

ČSN EN 13034 (83 2722) Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím. 
Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou 
ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]). Specifikuje 
minimální požadavky na provedení oděvů proti chemikáliím pro omezené použití a omezené 
opakované použití. Provedení ochranných oděvů proti chemikáliím pro omezené použití je 
určeno k použití v případě potenciální expozice lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo 
nízkému tlaku, nízkým objemům rozstřiku, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra 
proti permeaci (na molekulární úrovni). Tyto dokumenty pokrývají jak ochranné oděvy proti 
chemikáliím (typ 6), tak částečnou ochranu těla (typ PB). Ochranný oděv proti chemikáliím 
(typ 6) kryje a chrání nejméně trup a končetiny, např. kombinézy v celku nebo dvoudílné 
oděvy, s kuklou nebo bez ní, s integrovanou vložkou (ve tvaru punčochy) nebo s kryty obuvi. 
Tento dokument specifikuje minimální požadavky pro spojení mezi různými částmi oděvu 
typu 6 použitím redukovaného Spray testu pro úplný oděv používající variantu 
(ČSN) EN 468. Částečná ochrana těla obdobného omezeného provedení (typ PB) kryje 
a chrání jen specifické části těla, např. kabáty, zástěry, rukávy atd. Neměly by být podrobeny 
zkoušce pro celý oděv. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných 
prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 13034 byla vydána v září 2005.  

ČSN EN ISO 13982-1 (83 2727) Ochranný oděv pro použití proti pevným 
částicím chemikálií. Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy poskytující 
ochranu celého těla proti polétavým pevným částicím (oděv typu 5). Specifikuje 
minimální požadavky pro ochranné oděvy proti chemikáliím odolné proti průniku polétavých 
pevných částic (typ 5). Tyto oděvní součásti jsou ochranným oděvem pro celé tělo, tj. 
pokrývají trup, ruce i nohy, např. nedělené kombinézy nebo dvoudílné obleky, s kuklou nebo 
s hledím nebo bez nich, s ochranou nohou nebo bez ní. Požadavky pro jednotlivé součásti, 
jako je kukla, rukavice, obuv, hledí nebo prostředek na ochranu dýchacích orgánů mohou být 
určeny v dalších mezinárodních a evropských normách. Tato první část ČSN EN ISO 13982 
je použitelná jen pro polétavé pevné částice. Není vhodná pro další formy zkušební pevné 
chemikálie, např. pro průnik prachu chemikálie materiálem při oděru nebo ohýbání, který 
může být předmětem samostatných norem. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných 
prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN ISO 13982-1 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 13982-2 (83 2727) Ochranný oděv pro použití proti pevným 
částicím chemikálií. Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných 
částic dovnitř oděvu. Specifikuje metodu zkoušení pro stanovení bariérové účinnosti 
ochranných oděvů proti chemikáliím určených proti aerosolům suchých jemných prachů. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
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požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 13982-2 byla 
vydána v červenci 2005.  

ČSN EN ISO 6530 (83 2731) Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným 
chemikáliím Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin. 
Specifikuje metodu zkoušení pro měření indexů penetrace, absorpce a odpudivosti materiálů 
ochranných oděvů proti kapalným chemikáliím, především chemikáliím s nízkou těkavostí. 
Pomocí metody zkoušení lze odhadnout chování materiálu i jeho ochranné vlastnosti pro dva 
různé případe jeho kontaktu s chemikálií. V kapitole 4 – Metoda stojí za pozornost toto 
UPOZORNĚNÍ: Při použití tlakového zařízení, které prudce vystřikuje kapalné 
chemikálie, by měla být přijata vhodná bezpečnostní opatření. Za pozornost dále stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 6530 byla vydána v září 2005. 
Nahradila ČSN EN 368 z února 1995. 

ČSN EN 14404 (83 2784) Osobní ochranné prostředky. Chrániče kolen pro práci 
v kleče. Stanovuje požadavky na chrániče kolen pro použití při poloze vkleče. Jsou zde 
uvedeny požadavky pro značení chráničů kolen a na informace poskytované výrobcem. Jsou 
tu popsány metody zkoušení a stanoveny třídy provedení. Tam, kde je deklarována ochrana 
proti dalším rizikům, mohou být rovněž použity požadavky na provedení z jiných vhodných 
norem. Norma se nevztahuje na chrániče kolen, které jsou zdravotnickými pomůckami nebo 
jsou určeny pro sport. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních ochranných 
prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 14404 byla vydána v červenci 2005.  

ČSN EN 14225 (83 2810) Potápěčské obleky. Norma se skládá z těchto částí: Část 
1: Mokré obleky. Požadavky a metody zkoušení; Část 2: Suché obleky. Požadavky a metody 
zkoušení; Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované obleky (soustavy). Požadavky a 
metody zkoušení; Část 4: Obleky s vnitřním atmosférickým tlakem (ADS). Požadavky na 
lidské faktory a metody zkoušení. Ve všech částech stojí za pozornost Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 89/686/EHS o osobních 
ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: Směrnice 89/686/EHS je do českého 
právního řádu zavedena nařízením vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví  technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. V listopadu 2005 byly k dispozici 
všechny čtyři části: 

ČSN EN 14225-1 (83 2810) Potápěčské obleky. Část 1: Mokré obleky. Požadavky 
a metody zkoušení. Specifikuje požadavky na konstrukci a funkčnost (včetně tepelně 
izolační funkce) mokrých obleků pro použití potápěči při činnostech pod vodou, kdy uživatel 
pod vodou dýchá. Dále jsou zde stanoveny požadavky na značení, na údaje poskytované při 
prodeji a na návod k používání. Tento dokument stanoví laboratorní a praktické zkoušky. 
V tomto dokumentu nejsou stanoveny požadavky na blůzy s krátkými rukávy, kalhoty 
s krátkými nohavicemi, spodní a svrchní oblečení a na samostatné části příslušenství, jako 
jsou rukavice, kukly nebo obuv. ČSN EN 14225-1 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 14225-2 (83 2810) Potápěčské obleky. Část 2: Suché obleky. Požadavky 
a metody zkoušení. Specifikuje požadavky na konstrukci a funkčnost suchých obleků pro 
použití potápěči při činnostech pod vodou, kdy uživatel pod vodou dýchá. Dále jsou zde 
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stanoveny požadavky na značení, na údaje poskytované v místě prodeje a na návod 
k používání. Tento dokument stanoví laboratorní a praktické zkoušky. ČSN EN 14225-2 byla 
vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 14225-3 (83 2810) Potápěčské obleky. Část 3: Aktivně vyhřívané nebo 
ochlazované obleky (soustavy). Požadavky a metody zkoušení. Specifikuje požadavky na 
konstrukci a funkčnost aktivně vyhřívaných a aktivně ochlazovaných obleků pro použití 
potápěči při činnostech pod vodou, kdy uživatel pod vodou dýchá. Dále jsou zde stanoveny 
požadavky na značení, na údaje poskytované v místě prodeje a na návod k používání. Tento 
dokument se vztahuje na aktivně vyhřívané a aktivně ochlazované obleky (soustavy) dvou 
typů, suchého a mokrého. Pokud není stanoveno jinak, je požadováno, aby oblek splňoval 
požadavky pouze této části 3, nikoliv části 1 nebo 2. Tento dokument stanoví laboratorní 
a praktické zkoušky. ČSN EN 14225-3 byla vydána v listopadu 2005.  

ČSN EN 14225-4 (83 2810) Potápěčské obleky. Část 4: Obleky s vnitřním 
atmosférickým tlakem (ADS). Požadavky na lidské faktory a metody zkoušení. Stanoví 
plnění lidských faktorů potápěčských obleků s vnitřním atmosférickým tlakem (ADS), 
v nichž potápěč může při činnosti pod vodou dýchat a ohýbat ruce a nohy. Dokument stanoví 
také požadavky na značení, informace poskytované v místě prodeje a návod k používání. 
Tento dokument stanoví laboratorní a praktické zkoušky. ČSN EN 14225-4 byla vydána 
v listopadu 2005.  

ČSN EN ISO 14122 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky 
přístupu ke strojním zařízením. Skládá se z následujících částí: Část 1: Volba pevných 
prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi, Část 2: Pracovní plošiny a lávky, 
Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí a Část 4: Pevné žebříky. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky 
přístupu ke strojním zařízením. Část 4: Pevné žebříky. Platí pro všechna strojní zařízení 
(stacionární a mobilní), u nichž jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Účelem této normy 
je definovat všeobecné požadavky pro bezpečný přístup ke strojům uvedeným 
v (ČSN) EN ISO 12100-2. (ČSN) EN ISO 14122-1 uvádí pokyny o správné volbě prostředků 
přístupu, jestliže není možný nezbytný přístup ke stroji přímo ze země nebo podlahy. Platí pro 
pevné žebříky, které jsou součástí stroje. Tato čtvrtá část může být použita pro pevné žebříky 
k takové části budovy, kde je stroj instalován za předpokladu, že hlavní funkcí této části 
budovy je poskytnout prostředky přístupu ke stroji. Konečně platí i pro žebříky, které nejsou 
trvale upevněny ke stroji, a které mohou být při některých činnostech stroje odstraněny, 
odsunuty ke straně nebo pootočeny (instalovány otočně) (např. při výměně nástrojů u velkých 
lisů). Pro významná nebezpečí zahrnutá do této normy viz kapitolu 4 (ČSN) EN ISO 14122-1. 
Tato norma neplatí pro strojní zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této normy 
CEN. ČSN EN ISO 14122-4 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN ISO 14122-4 
ze srpna 2004. 

ČSN EN 1005 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení. Fyzická výkonnost 
člověka. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Termíny a definice, Část 2: Ruční 
obsluha strojních zařízení a jejich součástí, Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu 
strojních zařízení, Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů u strojních zařízení a Část 
5: Hodnocení rizik opakované manipulace s vysokou frekvencí. V druhém pololetí 2005 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 1005-4 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení. Fyzická výkonnost 
člověka. Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. 
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Obsahuje pokyny pro posuzování možných zdravotních rizik souvisejících pouze 
s pracovními polohami a pohyby u strojního zařízení, tj. během montáže, instalace, provozu, 
seřizování, údržby, čištění, dopravy a demontáže, které je třeba respektovat již při navrhování 
strojních zařízení nebo jejich součástí. Tato evropská norma specifikuje požadavky pro 
polohy a pohyby, při nichž nedochází k žádnému nebo jen minimálnímu vnějšímu silovému 
působení. Uvedené požadavky mají za cíl snížit zdravotní rizika pro téměř všechny zdravé 
dospělé pracovníky. Tato evropská norma není vhodná pro strojní zařízení vyrobená před 
datem jejího publikování CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově 
zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 1005-4 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN ISO 15536 (83 3511) Ergonomie. Počítačové modely lidského těla 
a tělesné šablony. Norma se skládá z následujících části: Část 1: Všeobecné požadavky, Část 
2: Konstrukce a rozměry (připravuje se). V druhém pololetí 2005 byla proto k dispozici jen 
prvá část:  

ČSN EN ISO 15536-1 (83 3511) Ergonomie. Počítačové modely lidského těla 
a tělesné šablony. Část 1: Všeobecné požadavky. Stanovuje všeobecné požadavky pro 
navrhování a vývoj počítačových modelů lidského těla, tělesných šablon a modelových 
systémů. Zabývá se jejich antropometrickými a biomechanickými vlastnostmi, bere v úvahu 
jejich použitelnost a omezení pro konstrukční složitost a funkční přizpůsobivost, a je také 
zamýšlená jako vodítko pro výběr modelů a modelových systémů a pro vyhodnocení jejich 
přesnosti a použitelnosti pro specifikované použití. Jako vodítko pro uživatele tato norma 
určuje způsob dokumentování charakteristik modelů a modelových systémů a jejich 
zamýšleného použití. Poskytuje prostředky zabezpečující, že počítačové modely a tělesné 
šablony pro navrhování pracovního prostoru jsou z antropometrických a biomechanických 
hledisek dostatečně přesné a spolehlivé. Jejím cílem je zajistit, aby uživatelé modelů byli 
schopni vybrat si vhodný modelový systém pro jednotlivé konstrukční (projektové) úkoly 
a vhodným způsobem je použít. Stanovuje požadavky pouze na statickou přesnost modelů, ale 
dává doporučení týkající se i dalších faktorů, které mohou ovlivňovat přesnost analýz 
a rozhodnutí o jejich použití. Za pozornost stojí tyto definice z kapitoly 3: Čl. 3.1: Počítačový 
model lidského těla. (computer manikin): Dvourozměrné (2D) nebo třírozměrné (3D) 
grafické počítačové zobrazení lidského těla založené na antropometrických rozměrech, 
struktuře spojení kloubů a pohybových charakteristikách. Čl. 3.2: Systém počítačového 
modelování lidského těla. (computer manikin system): Počítačový modelový systém 
sestávající z počítačového modelu lidského těla a nástrojů pro jeho ovládání (např. polohy, 
antropometrických rozměrů), který slouží k napodobování charakteristických rysů a chování 
člověka (např. biomechaniky, síly, pohybů) a umísťování modelu ve vztahu k počítačovému 
modelu fyzického okolí. Čl. 3.3: Tělesná šablona. (body template): Fyzický, dvojrozměrný, 
obvykle článkovaný, obrysový model lidského těla založený na antropometrických 
rozměrech. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka 
recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice nově zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN ISO 15536-1 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN ISO 11064 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center. Skládá se 
z následujících částí: Část 1: Zásady navrhování řídicích center; Část 2: Zásady uspořádání 
řídicích soustav; Část 3: Uspořádání velínů; Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních 
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soustav; Část 5: Rozhraní člověk-systém; Část 6: Požadavky na prostředí řídicích center 
a Část 7: Zásady hodnocení řídicích center. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část: 

ČSN EN ISO 11064-6 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center. Část 6: 
Environmentální požadavky na řídicí centra. Obsahuje environmentální požadavky pro 
ergonomické navrhování aktualizující nebo renovující velíny a další provozní oblasti v rámci 
řízení soustavy. Zahrnuje následující hlediska: - tepelné prostředí (mírné oblasti), - čistotu 
ovzduší, - světelné prostředí, - akustické prostředí, - vibrace, - estetizace a návrhy interiérů. 
Norma je vhodná pro všechny druhy řídicích center, včetně těch, které jsou určeny pro 
průmysl, dopravu a dispečerské systémy a tísňové služby. Ačkoliv je v první řadě určena pro 
nemobilní řídicí centra, mnoho z uvedených zásad se týká mobilních center, jaké jsou např. na 
lodích, lokomotivách a v letadlech. Nezahrnuje však vliv elektromagnetických polí. 
Doporučení k vlivu elektromagnetických polí na kvalitu obrazu vizuálních sdělovačů je 
zavedena v (ČSN) ISO 9241-6. Tato část úzce souvisí s (ČSN EN) ISO 11064-2 
a (ČSN EN) ISO 11064-3, které popisují uspořádání velínů. Souvisí také s navrhováním 
přístrojových rozhraní, která jsou ovlivňována environmentálními faktory. Projektant má také 
počítat s dalšími hlavními environmentálními požadavky přicházejícími v úvahu pro 
zobrazovací zařízení s obrazovkami, které jsou uvedeny v (ČSN) ISO 9241-6 
a (ČSN) ISO 9241-7. ČSN EN ISO 11064-6 byla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 14211 (83 5721) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení oxidu 
dusičitého a oxidu dusnatého na principu chemoluminiscence. Určuje požadavky na 
kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu dusičitého a dusnatého ve venkovním ovzduší na 
principu  měření chemoluminiscence. Této metody lze použít ke stanovení oxidu dusičitého 
ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg.m-3 až 500 µg.m-3. Toto koncentrační rozmezí 
představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření NO2. Této metody 
lze použít ke stanovení oxidu dusnatého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg.m-3 až 
1200 µg.m-3. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky 
analyzátorů pro měření NO. Této metody lze použít pro ovzduší oblastí klasifikovaných jako 
venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a v oblasti s dopravní zátěží. Rozsáhlá 
norma, cca 81 stran. ČSN EN 14211 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14212 (83 5722) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení oxidu 
siřičitého na principu ultrafialové fluorescence. Určuje požadavky na kontinuální měřicí 
metodu stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší na principu měření fluorescence 
v ultrafialové oblasti spektra. Této metody lze použít ke stanovení oxidu siřičitého ve 
venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg.m-3 až 1000 µg.m-3. Toto koncentrační rozmezí 
představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů. Této metody lze použít ke 
stanovení hmotnostních koncentrací oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší oblastí 
klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí 
s dopravní zátěží. Rozsáhlá norma, cca 88 stran. ČSN EN 14212 byla vydána v listopadu 
2005. 

ČSN EN 14625 (83 5723) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení ozonu 
na principu ultrafialové fotometrie. Určuje požadavky na kontinuální měřicí metodu 
stanovení ozonu ve venkovním ovzduší na principu fotometrického měření v ultrafialové části 
spektra. Popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru 
vhodného ultrafialového fotometrického analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek, 
zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených 
stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se 
požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti. Této metody lze použít ke 
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stanovení ozonu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg/m3 až 500 µg/m3. Toto koncentrační 
rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátoru. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 74 stran. ČSN EN 14625 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN EN 14626 (83 5724) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení oxidu 
uhelnatého na principu nedisperzní infračervené spektroskopie. Určuje požadavky na 
kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší na principu 
nedisperzní infračervené spektroskopie (NDIR = Nondispersive infrared spectroscopy). 
Popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného 
nedisperzního infračerveného analyzátoru oxidu uhelnatého za použití schvalovacích 
zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na 
určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU 
týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti. Této metody 
lze použít ke stanovení oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg/m3 až 
100 mg/m3. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky 
analyzátoru. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 74 stran. ČSN EN 14626 byla vydána v listopadu 2005. 

ČSN P CEN/TS 14588 (83 8200) Tuhá biopaliva. Terminologie, definice a popis. 
Definuje technické termíny prostupující všemi standardizačními pracemi v rámci technické 
komise CEN/TC 335. Podle stanoviska CEN/TC 335 lze tuto technickou specifikaci uplatnit 
na tuhá biopaliva pocházející z produktů zemědělství a lesnictví, z rostlinného odpadu ze 
zemědělství, lesnictví z rostlinného odpadu z potravinářského průmyslu, z některého dřevního 
odpadu, z odpadního korku a z vláknitého rostlinného odpadu z lisování. Česky, anglicky 
německy je uvedeno názvosloví, v těchto třech jazycích je definováno cca 150 hesel. 
ČSN P CEN/TS 14588 byla vydána v září 2005.  

ČSN 83 8201 Tuhá alternativní paliva. Zpráva o vzájemném rozdílu mezi 
biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP). 
Posuzuje vzájemný rozdíl mezi biologicky rozložitelnou složkou a biogenní složkou tuhých 
alternativních paliv připravených z odpadu (ne nebezpečného) za účelem využití obnovitelné 
energie. A také zda existuje pro stanovení těchto složek potřeba vývoje dvou skupin norem 
nebo pouze jedné skupiny, s cílem definovat obsah biomasy v tuhých alternativních palivech 
(TAP). Za pozornost stojí zejména kapitola 4 - Definice termínů biologicky rozložitelný, 
biogenní a biomasa, kde jsou uvedeny definice pro účely tohoto dokumentu. Na bázi těchto 
definic se diskutují různé metody analýzy. Pro definování obsahu biomasy v TAP je v praxi 
vhodné, aby metoda dávala dobrou přibližnou hodnotu obsahu biologicky rozložitelných 
a/nebo biogenních složek a byla rozumně rychlá a nepříliš nákladná. ČSN 83 8201 byla 
vydána v srpnu 2005.  

ČSN P CEN/TS 14961 (83 8202) Tuhá biopaliva. Specifikace a třídy paliv. 
Stanovuje specifikaci kvalitativních tříd paliv a specifikace pro tuhá biopaliva. Podle mandátu 
daného standardizační prací, zahrnuje předmět normy této technické specifikace (TC 335) 
pouze tuhá biopaliva pocházející z následujících zdrojů: - produkty zemědělství a lesnictví; -
odpady rostlinného původu ze zemědělství a lesnictví; - odpady rostlinného původu 
z potravinářského průmyslu; - odpadní dřevo s výjimkou dřevního odpadu, který může 
obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy pocházející z nátěrů či 
konzervačního ošetření dřeva, a které zahrnují zejména odpadní dřevo pocházející ze staveb 
a z demoličního odpadu; - vláknité odpady rostlinného původu z výroby primární celulózy 
a z výroby papíru, pokud jsou spalovány v místě výroby a získané teplo je využito; - odpadní 
korek. ČSN P CEN/TS 14961 byla vydána v říjnu 2005.  
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ČSN 83 8250 Tuhá biopaliva. Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé 
spalování. Platí pro piliny, hobliny a odřezky dřeva neobsahující příměsi nebezpečných látek, 
určené pro přímé spalování a výrobu tepla. Norma stanovuje příslušné hodnoty pro vlastnosti 
pilin, hoblin a odřezků dřeva. Ve velmi stručné normě (necelé 4 strany) je obsah 
nebezpečných látek normalizován takto: „Nejsou povoleny příměsi ropných látek, barev, laků 
a lepidel. Materiál nesmí obsahovat piliny, hobliny a odřezky dřeva z třískových desek, dřeva 
ošetřeného impregnačními nátěry, barvami a laky, anebo dřeva, které při výrobním procesu 
nebo skladování přišlo s těmito látkami do styku.“ ČSN 83 8250 byla vydána v říjnu 2005.  

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 malé třídě bylo k 1. lednu 2005 celkem 51 norem (k témuž datu v r. 2004 - 48, 
v r. 2003 - 47, v r. 2002 - 62, v r. 2001 - 48 a v r. 2000 - 42 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou normu. Za 
rok 2005 to byla celkem jedna norma, zachycená v prvním pololetí. 

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 2005 celkem 314 norem (k témuž datu v r. 2004 - 295, 
v r. 2003 - 280, v r. 2002 - 273, v r. 2001 - 251 a v r. 2000 - 222 normy). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
13 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 31 norem. 

ČSN EN ISO 18778 (85 2114) Respirační přístroje. Monitory pro malé děti. 
Zvláštní požadavky. Stanovuje požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti monitorů 
používaných k detekci zjevných příhod ohrožujících život spících nebo odpočívajících dětí ve 
věku do tří let. Norma platí pro zařízení používaná v domácích aplikacích. Tato zařízení se 
obvykle používají bez trvalého profesionálního dohledu. Norma rovněž platí pro 
příslušenství, např. snímače a kabely nezbytné pro použití monitoru u pacienta. Za pozornost 
stojí dále Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
nového přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka 
recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení 
vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 18778 byla vydána v srpnu 2005. 
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ČSN EN ISO 18777 (85 2116) Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro 
zdravotnické použití. Zvláštní požadavky. Tato mezinárodní norma je zvláštní normou 
vycházející z IEC 60601-1 (v ČR ČSN EN 60601-1), která je nazývána „všeobecnou 
normou“. Všeobecná norma je základní normou bezpečnosti všech zdravotnických 
elektrických přístrojů používaných kvalifikovaným personálem nebo za jeho dohledu 
v obecném zdravotnickém a pacientském prostředí, pro zajištění bezpečnosti obsahuje rovněž 
určité požadavky na spolehlivost provozu. V této mezinárodní normě (ČSN) EN ISO 18777 
jsou pro jednoduchost odkazů na požadavky použity stejné názvy a číslování kapitol, jako ve 
všeobecné normě. Změny textu všeobecné normy, včetně doplňků podle skupinových norem, 
jsou uváděny následujícími slovy: „Náhrada“, „Doplněk“ a „Změna“. Pro zamezení záměny 
se změnami samotné všeobecné normy je pro prvky přidané touto mezinárodní normou 
zavedeno zvláštní číslování: Články, tabulky a obrázky jsou číslovány od 101, doplňkové 
seznamy položek aa), bb) atd. a doplňkové Přílohy písmeny AA, BB atd. Tato mezinárodní 
norma (ČSN) EN ISO 18777 stanovuje požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti 
přemístitelných systémů s kapalným kyslíkem, které se používají jako napájecí zdroj při 
kyslíkové terapii. Tato zařízení obvykle sestávají z přenosné jednotky, při použití nošené 
pacientem nebo u něj umístěné, a z nádoby používané k opakovanému plnění této přenosné 
jednotky. Tato zařízení se převážně používají při domácí péči a ve zdravotnických 
zařízeních/institucích. Často se používají bez profesionálního dohledu. Na nádoby pro 
kapalný kyslík, používané jako napájecí zdroj kyslíkových potrubních systémů, se tato 
mezinárodní norma nevztahuje. Požadavky této mezinárodní normy, kterými se nahrazují 
nebo modifikují požadavky IEC 60601-1 (v ČR ČSN EN 60601-1), jsou odpovídajícím 
všeobecným požadavkům nadřazeny. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se 
vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 18777 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 18779 (85 2117) Zdravotnická zařízení pro úsporu kyslíku 
a kyslíkových směsí. Zvláštní požadavky. Tato mezinárodní norma je zvláštní normou 
vycházející z IEC 60601-1 (v ČR ČSN EN 60601-1), která je nazývána „všeobecnou 
normou“. Všeobecná norma je základní normou bezpečnosti všech zdravotnických 
elektrických přístrojů používaných kvalifikovaným personálem nebo za jeho dohledu 
v obecném zdravotnickém a pacientském prostředí, pro zajištění bezpečnosti obsahuje rovněž 
určité požadavky na spolehlivost provozu. V této mezinárodní normě (ČSN) EN ISO 18779 
jsou pro jednoduchost odkazů na požadavky použity stejné názvy a číslování kapitol, jako ve 
všeobecné normě. Změny textu všeobecné normy, včetně doplňků podle skupinových norem, 
jsou uváděny následujícími slovy: „Náhrada“, „Doplněk“ a „Změna“. Pro zamezení záměny 
se změnami samotné všeobecné normy je pro prvky přidané touto mezinárodní normou 
zavedeno zvláštní číslování: Články, tabulky a obrázky jsou číslovány od 101, doplňkové 
seznamy položek aa), bb) atd. a doplňkové Přílohy písmeny AA, BB atd. Tato mezinárodní 
norma (ČSN) EN ISO 18779 stanovuje požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti 
přenosných zařízení, která zajišťují tok kyslíku nebo kyslíkových směsí při terapii (např. při 
dlouhodobé kyslíkové terapii nebo analgezii). Účelem těchto zařízení (v tomto dokumentu 
nazývaná „zařízení pro úsporu“) je úspora kyslíku nebo kyslíkových směsí při použití 
v domácích aplikacích tím, že tyto plyny přivádějí přerušovaně, podle potřeby pacienta. Tato 
zařízení se obvykle používají bez trvalého profesionálního dohledu. Tato zařízení se používají 
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rovněž v zařízeních/institucích pro poskytování zdravotní péče. Tato mezinárodní norma 
rovněž zahrnuje zařízení pro úsporu, která jsou součástí systému, např. redukční ventily, 
koncentrátory kyslíku nebo nádoby na kapalný kyslík. Požadavky této mezinárodní normy, 
kterými se nahrazují nebo modifikují požadavky IEC 60601-1 (v ČR ČSN EN 60601-1), jsou 
odpovídajícím všeobecným požadavkům nadřazeny. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, 
která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 
93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 18779 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN 1282-2 (85 2150) Anestetické a respirační přístroje. Tracheotomické 
trubice. Část 2: Pediatrické trubice. Stanovuje požadavky na pediatrické tracheotomické 
trubice s vnitřním průměrem od 2,0 mm do 6,0 mm, které jsou vyráběny z plastů a/nebo 
pryže. Obsahuje také požadavky na spojky a adaptéry pro tracheotomické trubice. Tato norma 
neplatí pro speciální tracheotomické trubice. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, 
že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se 
vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 
1282-2 byla vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 1282-2 ze září 1998. 

ČSN EN ISO 14408 (85 2151) Tracheální trubice pro laserovou chirurgii. 
Požadavky na značení a poskytované informace. Specifikuje značení, označování 
a informace poskytované výrobcem tracheálních trubic s manžetami i bez manžet 
a příslušných materiálů, které mají odolat zapálení laserem. Za pozornost stojí dále Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového 
přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka 
recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení 
vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 14408 vyla vydána v prosinci 2005. 

ČSN EN 1820 (85 2160) Anestetické zásobní vaky. Stanovuje požadavky na 
antistatické a neantistatické zásobní vaky pro použití v anestetických zařízeních nebo 
dýchacích systémech. Obsahuje požadavky na provedení hrdel, označení velikosti, roztažnosti 
a podle potřeby i elektrického odporu. Tento dokument neplatí pro vaky pro zvláštní použití, 
např. vlnovkové a samoexpandující vaky. Vaky pro použití se systémy odvodu anestetického 
plynu nejsou považovány za anestetické zásobní vaky a proto nejsou předmětem této normy. 
Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. 
Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým 
se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná 
k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
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a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 1820 byla vydána 
v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 1820 (85 2160) z listopadu 1998. 

ČSN EN ISO 14630 (85 2905) Neaktivní chirurgické implantáty. Všeobecné 
požadavky. Stanovuje všeobecné požadavky na neaktivní chirurgické implantáty, dále 
uváděné jako implantáty. Neplatí pro zubní implantáty, materiály pro záchovnou 
stomatologii, transendodontické a transradikální implantáty a ani pro nitrooční čočky. Se 
zřetelem na bezpečnost stanovuje tato norma požadavky na určenou funkci, atributy návrhu, 
materiály, hodnocení návrhu, výrobu, sterilizaci, balení, informace poskytované výrobcem a 
zkoušky požadované k prokázání shody s těmito požadavky. Další zkoušky jsou stanovené 
nebo je na ně odkaz v normách úrovně 2 a úrovně 3 (v podrobnostech vysvětleno v úvodu). 
Z obecného hlediska je zajímavá definice v kapitole 3 – Termíny a definice pro bezpečnost 
(safety): Je to „nepřítomnost nepřijatelného rizika“. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, 
která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 
93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 14630 vyla vydána v prosinci 2005. Nahradila 
ČSN EN ISO 14630 z listopadu 1998. 

ČSN EN ISO 10993 (85 5220) Biologické hodnocení prostředků zdravotnické 
techniky. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Hodnocení a zkoušení, Část 2: 
Požadavky na ochranu zvířat, Část 3: Zkoušky genotoxicity, karcinogenity a reprodukční 
toxicity, Část 4: Výběr zkoušek interakce s krví, Část 5: Zkoušky cytotoxicity in vitro, Část 6: 
Zkoušky lokálních účinků po implantaci, Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem, Část 
8: Výběr a způsobilost referenčních materiálů pro biologické zkoušky, Část 9: Obecné zásady 
pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů, Část 10: 
Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu, Část 11: Zkoušky systémové toxicity, 
Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály, Část 13: Kvalitativní a kvantitativní 
stanovení degradačních produktů z prostředků zdravotnické techniky vyrobených 
z polymerních materiálů, Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních 
produktů z keramických materiálů, Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení 
degradačních produktů z kovů a slitin, Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních 
produktů a vyluhovatelných látek, Část 17: Stanovení přípustných limitů vyluhovatelné látky 
na základě posouzení zdravotního rizika a Část 18: Chemická charakterizace materiálů. 
V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 10993-12 (85 5220) Biologické hodnocení zdravotnických 
prostředků. Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály. Stanovuje požadavky 
a uvádí pokyny a postupy, podle nichž se má provádět příprava vzorků a výběr referenčních 
materiálů pro zkoušení zdravotnických prostředků v biologických systémech podle jedné 
nebo více částí řady norem (ČSN EN) ISO 10993. Tato část popisuje jmenovitě: - výběr 
zkoušeného materiálu; - výběr representativních částí zdravotnického prostředku; - přípravu 
analytického vzorku; - experimentální kontroly; - výběr a požadavky na referenční materiály; 
-přípravu extraktů. Použitelnost této dvanácté části (ČSN EN) ISO 10993 pro absorbovatelné 
materiály, materiály polymerizující in situ, lékařské produkty připravené metodami tkáňového 
inženýrství a pro materiály biologického původu má být pečlivě posouzena. Za pozornost 
stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
nového přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka 
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recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení 
vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 10993-12 byla vydána v srpnu 2005. 
Nahradila ČSN EN ISO 10993-12 z června 1998. 

ČSN EN 13824 (85 5264) Sterilizace zdravotnických prostředků. Aseptické 
zpracování kapalných zdravotnických prostředků. Požadavky. Stanovuje požadavky na 
návrh a provoz zařízení pro aseptické zpracování a na validaci a průběžnou kontrolu 
aseptických postupů pro výrobu sterilních kapalných zdravotnických prostředků. Tento 
dokument není použitelný pro ty farmaceutické výrobky, na které jsou aplikovatelné 
požadavky příslušné správné výrobní praxe. Mezi faktory, které při aseptickém zpracování 
vyžadují zvláštní pozornost patří: a) pracovníci; b) dispozice a specifikace budov, zařízení 
a vybavení; c) programy sledování mikrobiálního a prachového znečištění prostředí; 
d) vyhovující funkce validovaných systémů pro přípravu vody, páry a dalších používaných 
plynů v odpovídající jakosti; e) postupy a popisy výrobních operací zahrnující pracovníky, 
materiály, toky materiálů, přípravu roztoků a související kritéria přijatelnosti; f) validace 
a průběžná kontrola čisticích, dezinfekčních a sterilizačních postupů; g) validační metody 
a požadavky na údaje o kultivačních náplních a systémech obal/uzávěr; h) provozní pravidla 
pro kritéria přijatelnosti, kontrolní přezkoumání a rozhodnutí o uvolnění/zamítnutí. Za 
pozornost stojí jednak Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
ke směrnici nového přístupu 90/385/EHS, která se vztahuje na aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky. Obdobně za pozornost stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se 
vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: I když to v normě není 
uvedeno, je směrnice 90/385/EHS v ČR zavedena nařízením vlády č. 154/2004 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (a kterým se 
mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády vydaná k provedení 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů), v platném znění. Dále pak je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým 
se mění nařízení vlády č.251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná 
k provedení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění. ČSN EN 13824 byla vydána v srpnu 2005. 

ČSN EN ISO 22612 (85 5811) Ochranný oděv proti infekčním agens. Zkušební 
metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha. Poskytuje prostředky k posouzení 
odolnosti bariérových materiálů (ochranných oděvů) proti penetraci částic nesoucích baterie. 
Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se vztahuje na zdravotnické prostředky. 
Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS v ČR zavedena nařízením vlády 
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým 
se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná 
k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně za pozornost stojí 
Příloha ZB, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU 
89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Poznámka recenzenta: V ČR je tato 
směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN ISO 22612 byla vydána v srpnu 2005. 
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ČSN EN ISO 7886 (85 6174) Sterilní podkožní stříkačky pro jedno použití. Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Stříkačky pro manuální použití; Část 2: Stříkačky pro 
použití se stříkačkovými čerpadly; Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky 
vakcíny a Část 4: Stříkačky se zábranou proti opakovanému použití. V druhém pololetí 2005 
byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 7886-3 (85 6174) Sterilní podkožní stříkačky pro jedno použití. Část 
3: Samoznehodnovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny. Specifikuje vlastnosti 
a provedení sterilních jednorázových podkožních injekčních stříkaček s jehlou a/nebo bez, 
zhotovených z plastů a korozivzdorné oceli a určené pro nasátí vakcín nebo pro vstříknutí 
vakcíny ihned po naplnění. Po podání pevné dávky vakcíny je injekční stříkačka automaticky 
znehodnocena. Tato část normy nespecifikuje konstrukci automatické znehodnocovací 
funkce. Toto je ponecháno na úsudku výrobce. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, 
že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se 
vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 7886-3 byla vydána v říjnu 2005.  

ČSN EN ISO 8536 (85 6206) Infúzní přístroje pro zdravotnické použití. Norma se 
skládá z těchto částí : Část 1: Infúzní skleněné lahve; Část 2: Uzávěry pro infúzní lahve; Část 
3: Hliníkové uzávěry pro infúzní lahve; Část 4: Infúzní sety pro jednorázové použití, 
gravitační; Část 5: Byretové infúzní sety pro jednorázové použití, gravitační; Část 6: Uzávěry 
pro vymrazovací sušení, pro infúzní lahve; Část 7: Uzávěry z kombinace hliník-plast, pro 
infúzní lahve; Část 8: Infúzní přístroje pro použití s tlakovým infúzním přístrojem; Část 9: 
Fluidní potrubí pro použití s tlakovým infúzním zařízením; Část 10: Příslušenství pro fluidní 
potrubí pro použití s tlakovým infúzním zařízením; Část 11: Infúzní filtry pro použití 
s tlakovým infúzním zařízením. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 8536-8 (85 6206) Infuzní přístroje pro zdravotnické použití. 
Část 8: Infuzní přístroje pro použití s tlakovým infuzním zařízením. Poskytuje uživateli 
informace o sterilních infuzních setech pro jednorázové užití s tlakovým zařízením do 
maximálního tlaku 200 kPa (2 bar). Norma stanoví, že pro chemické a biologické požadavky 
(i pro balení) platí (ČSN EN) ISO 8536-4. ČSN EN ISO 8536-8 byla vydána v srpnu 2005. 
Nahradila ČSN EN ISO 8536-8 z února 2005. 

ČSN EN ISO 15747 (85 6207) Plastové vaky pro nitrožilní infuze. Stanoví 
požadavky, týkající se bezpečné manipulace a fyzikálních, chemických a biologických 
zkoušek plastových vaků pro parenterální (mimostřevní) infuze. Tato mezinárodní norma je 
použitelná pro plastové vaky pro parenterální infuze, které mají jednu nebo více komor 
a celkovou jmenovitou kapacitu v rozsahu od 50 ml do 5 000 ml, jako jsou sáčky z fólie nebo 
plastové lahve, zhotovené vstřikováním, určené pro přímé podávání infúzních (injekčních) 
roztoků. V kapitole 4 - Požadavky jsou stanoveny poměrně podrobně chemické i biologické 
požadavky na materiál těchto vaků. Za pozornost stojí dále Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 93/42/EHS, která se 
vztahuje na zdravotnické prostředky. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 93/42/EHS 
v ČR zavedena nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
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na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN EN ISO 15747 byla vydána v říjnu 2005.  

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 byly k 1. lednu 2005 celkem 2 normy (k témuž datu 
v r. 2004 - 7, v r. 2003 - 7, 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 prvním ani ve druhém 
pololetí r. 2005, 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 
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 
2005 celkem 3649 norem (k témuž datu v r. 2004 - 3553, v r. 2003 - 3337, 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 2005 celkem 5 norem (k témuž datu v r. 2004 - 7, 
v r. 2003 - 15, v r. 2002 - 19, v r. 2001 - 20 a v r. 2000 - 20 norem). V prvním ani ve druhém 
pololetí r. 2005, z něhož pocházejí recenze a záznamy, nebyla do této třídy doplněna žádná 
nová norma.  
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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 bylo k 1. lednu 2005 celkem 8 norem (k témuž datu v r. 2004 - 8, 
v r. 2003 - 22, v r. 2002 - 24, v r. 2001 - 25 a v r. 2000 - 25 norem). V prvním ani ve druhém 
pololetí r. 2005, 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, 
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 2005 celkem 198 norem (k témuž datu v r. 2004 - 195, 
v r. 2003 - 188, v r. 2002 - 185, v r. 2001 - 187 a v r. 2000 - 174 norem). V druhém pololetí 
r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
8 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 14 norem. 

ČSN 91 0000 Nábytek. Názvosloví. Předmětem této normy jsou termíny a definice 
z oblasti nábytkářského průmyslu týkající se tvorby a výroby nábytku, obchodu s nábytkem 
a parametrů výrobků z hlediska jejich použití. Rozsáhlá norma (52 stran) obsahuje české 
a anglické názvosloví a české definice cca 600 hesel. ČSN 91 0000 byla vydána v červenci 
2005. Nahradila ČSN 91 0000 z 14. 3. 1988. 

ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek. Pracovní stoly a desky. Část 2: 
Mechanické bezpečnostní požadavky. Specifikuje mechanické bezpečnostní požadavky na 
pracovní stoly a desky. Obdobná norma pro kancelářský úložný nábytek se připravuje. 
Kancelářské pracovní stoly s úložnou funkcí musí splňovat aplikovatelné požadavky obou 
norem. Poměrně stručná norma (cca 8 stran) obsahuje prakticky jen požadavky na konstrukci. 
Všechny konstrukční požadavky jsou splněny, když: - všechny hrany a rohy jsou zaobleny či 
staženy; - zaoblení horních hran nesmí mít menší poloměr než 2mm; - pohyblivé 
a nastavitelné části se nesmí samovolně uvést do pohybu nebo se uvolnit; - bezpečná 
vzdálenost mezi dosažitelnými pohyblivými částmi musí být < 8mm nebo > 25 mm 
v libovolné pozici během pohybu; - úchytky musí být navrhovány tak, aby nemohlo dojít ke 
skřípnutí prstů; - konce noh a dutých profilů musí být uzavřeny nebo zakrytovány. 
ČSN EN 527-2 byla vydána v srpnu 2005. Nahradila ČSN EN 527-2 z května 2003. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 527-2:2003 z května 2003 převzala EN 527-2:2002 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 527-3 (91 1105) Kancelářský nábytek. Pracovní stoly a desky. Část 3: 
Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce. Definuje 
metody zkoušení stanovení stability a mechanické pevnosti pracovních stolů a desek. 
Zkoušky jsou navrhovány pro použití na nábytek plně sestavený a připravený k použití. ČSN 
EN 527-3 byla vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN EN 527-3 ze srpna 2003. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 527-3:2003 ze srpna 2003 převzala EN 527-3:2003 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 
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ČSN EN 14296 (91 4109) Sanitární potřeby. Společná umývací koryta. Stanoví 
požadavky na schopnost čištění, odolnost proti zatížení a životnost společných umývacích 
koryt pro domovní použití. (Umývacím korytem norma rozumí zařízení ve tvaru mísy, ve 
kterém se může současně umývat více než jedna osoba, s nepřetržitě otevřenou odpadovou 
armaturou schopnou pojmout odtok z více než jednoho kohoutku. Tato koryta mohou být 
instalována jako samostatně stojící nebo namontovaná na stěně.) Za pozornost stojí Příloha 
ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici EU o stavebních 
výrobcích 89/106/EHS. Poznámka recenzenta: Směrnice 89/106/EHS je v ČR zavedena 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění. ČSN EN 14296 byla vydána 
v listopadu 2005. 

ČSN P CEN/TS 14472 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny. 
Projekt, příprava a instalace. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, 
Část 2: Textilní podlahové krytiny, Část 3: Laminátové podlahové krytiny, Část 4: Pružné 
podlahové krytiny. V druhém pololetí 2005 byly k dispozici tyto části:  

ČSN P CEN/TS 14472-1 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové 
krytiny. Projekt, příprava a instalace. Část 1: Všeobecně. Specifikace poskytuje 
doporučení pro instalaci pružných, textilních a laminátových podlahových krytin v nových 
nebo existujících budovách. Popisuje postupy pro projektování, instalaci a údržbu, které se 
používají v Evropě pro všechny materiály podlahových krytin a zdůrazňuje větší rozdíly, 
které mohou existovat mezi různými národními postupy. Všechny části této technické 
specifikace jsou určeny k tomu, aby doplňovaly národní normy, nikoliv aby s nimi byly 
v rozporu. Za pozornost stojí v kapitole 3 – Výměna informací čl. 3.7: Zdraví a bezpečnost. 
„Mají být uzavřeny dohody o vztazích a spolupráci ve věci zdravotních a bezpečnostních 
požadavků mezi různými stranami v kontraktu.“ ČSN P CEN/TS 14472-1 byla vydána 
v červenci 2005.  

ČSN P CEN/TS 14472-2 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové 
krytiny. Projekt, příprava a instalace. Část 2: Textilní podlahové krytiny. Poskytuje 
doporučení pro instalaci textilních podlahových krytin. Týká se všech výrobků složených 
z textilních materiálů s užitným povrchem s vlasem nebo bez vlasu (s výjimkou kusových 
koberců) a zahrnuje rovněž pokládání podlahových dlaždic. Podrobně uvádí vhodné metody 
instalace a doporučení pro výběr materiálů nutných k jejich realizaci. Návod v této technické 
specifikaci jsou určeny k použití v případech, kdy pokyny výrobce při respektování národních 
pravidel v zemi, kde se má instalace provádět, nejsou k dispozici. Odkazy na národní 
předpisy, které jsou v současné době k dispozici, jsou uvedeny v bibliografii v jednotlivých 
částech této technické specifikace. Poznámka: V této druhé části obsahuje Bibliografie 
odkazy jen na mezinárodní a národní normy, z českých je to ČSN 80 4401. Část 2 této 
technické specifikace je určena k použití současně s částí 1, která se týká všeobecných 
záležitostí pružných, laminátových a textilních podlahových krytin. Všechny části této 
specifikace jsou určeny k tomu, aby doplňovaly národní normy, nikoliv aby s nimi byly 
v rozporu. ČSN P CEN/TS 14472-2 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN P CEN/TS 14472-3 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové 
krytiny. Projekt, příprava a instalace. Část 3: Laminátové podlahové krytiny. Poskytuje 
doporučení pro instalaci laminátových podlahových krytin. Obecně jsou laminátové 
podlahové krytiny instalovány jako plovoucí podlahy, ale u některých aplikací mohou být 
zcela přilepeny na podklad podlahy. Tato technická specifikace obsahuje pouze údaje 
o vhodných metodách pro instalaci plovoucích podlah a doporučení k výběru materiálů 
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požadovaných pro jejich realizaci. Návody v této technické specifikaci jsou určeny k použití 
v případech, kdy pokyny výrobce při respektování národních pravidel v zemi, kde se má 
instalace provádět, nejsou k dispozici. Odkazy na národní předpisy, které jsou v současné 
době k dispozici, jsou uvedeny v bibliografii v jednotlivých částech této technické 
specifikace. Poznámka: Tato třetí část normy neobsahuje Přílohu Bibliografii. Část 3 této 
technické specifikace je určena k použití současně s částí 1, která se týká všeobecných 
záležitostí pružných a textilních podlahových krytin a rovněž laminátových podlahových 
krytin. Všechny části této specifikace jsou určeny k tomu, aby doplňovaly národní normy, 
nikoliv aby s nimi byly v rozporu. ČSN P CEN/TS 14472-3 byla vydána v červenci 2005. 

ČSN P CEN/TS 14472-4 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové 
krytiny. Projekt, příprava a instalace. Část 4: Pružné podlahové krytiny. Poskytuje 
doporučení pro instalaci pružných podlahových krytin. Týká se výrobků z polvinylchloridu, 
linolea, korku a pryže. Podrobně uvádí vhodné metody instalace a doporučení k výběru 
materiálů požadovaných pro jejich realizaci. Návody v této technické specifikaci jsou určeny 
k použití v případech, kdy pokyny výrobce při respektování národních pravidel v zemi, kde se 
má instalace provádět, nejsou k dispozici. Odkazy na národní předpisy, které jsou v současné 
době k dispozici, jsou uvedeny v bibliografii v jednotlivých částech této technické 
specifikace. Poznámka: V této čtvrté části obsahuje Bibliografie odkazy jen na mezinárodní a 
národní normy, z českých je to ČSN 91 7816 a ČSN 91 7817. Tato technická specifikace, část 
4. je určena k použití současně s částí 1, která se týká všeobecných záležitostí textilních 
a laminátových podlahových krytin a rovněž pružných podlahových krytin. Poskytuje 
doporučení pro instalaci pružných podlahových krytin v nových nebo v již existujících 
budovách. Poskytuje běžné postupy, které se používají v Evropě a zdůrazňuje hlavní rozdíly, 
které mohou existovat u různých národních postupů. Kromě opatření uvedených v této 
technické specifikaci mohou být pro instalaci pružných podlahových krytin pro zvláštní účely 
vyžadována specifická opatření, jako je regulace elektrostatického náboje nebo použití ve 
zvlášť vlhkých prostorách. Tyto odborné postupy nejsou v této technické specifikaci popsány. 
ČSN P CEN/TS 14472-4 byla vydána v srpnu 2005. 

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 byly k 1. lednu 2005 celkem 3 normy (k témuž datu v r. 2004 -
3, v r. 2003 - 5, v r. 2002 - 5, v r. 2001 - 5 a v r. 2000 - 6 norem). Poslední tři roky je tato třída 
norem prakticky bez pohybu. Také v prvním ani ve druhém pololetí r. 2005, 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 2005 celkem 180 norem (k témuž datu v r. 2004 - 174, 
v r. 2003 - 164, v r. 2002 - 149, v r. 2001 - 135 a v r. 2000 - 126 norem). V druhém pololetí 
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r. 2005, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
7 norem. Za rok 2005 to bylo celkem 15 norem. 

ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj. Dynamická horolezecká lana. 
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Stanovuje bezpečnostní požadavky na postup 
zkoušení dynamických horolezeckých lan (jednoduchá, poloviční, dvojitá) typu jádro 
s opletem, která se používají v horolezectví včetně stěnového lezení. ČSN EN 892 byla 
vydána v červenci 2005. Nahradila ČSN EN 892 z února 1998. 

ČSN EN 14619 (94 2843) Kolečková sportovní zařízení. Koloběžky. Bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody. Vztahuje se pouze na takové koloběžky, které jsou poháněny 
vpřed silou svalů uživatele, který má hmotnost větší než 35 kg a zároveň méně než 100 kg. 
Tato norma rovněž vymezuje bezpečnostní požadavky, zkušební metody, značení a 
informace, které poskytuje výrobce, za účelem minimalizace rizika poranění pro třetí strany a 
uživatele, v průběhu běžného používání koloběžky. Koloběžky, které spadají do kategorie do 
35 kg nepatří do předmětu této normy. ČSN EN 14619 byla vydána v prosinci 2005. Touto 
normou se nahrazuje ČSN EN 14619 z července 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14619 (94 2843) z července 2005 převzala EN 14619:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 71 (94 3095) Bezpečnost hraček. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, Část 2: Hořlavost, Část 3: Migrace určitých prvků, 
Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti, Část 5: Chemické hračky 
(soupravy) kromě souprav pro pokusy, Část 6: Grafické symboly pro varovné označení 
věkových skupin, Část 7: Barvy nanášené prsty. Požadavky a metody zkoušení, Část 8: 
Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití 
uvnitř i venku, Část 9: Organické chemické sloučeniny. Požadavky, Část 10: Organické 
chemické sloučeniny. Příprava vzorků a extrakce, Část 11: Organické chemické sloučeniny. 
Analytické metody. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 71-9 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 9: Organické chemické 
sloučeniny. Požadavky. Stanovuje požadavky na migraci určitých nebezpečných 
organických chemických sloučenin z určitých hraček nebo na obsah těchto sloučenin 
v určitých hračkách nebo materiálech hraček při následujících způsobech expozice: - vkládání 
do úst, - spolknutí, -kontakt s pokožkou, - kontakt s očima, - vdechnutí, a to při určeném nebo 
předvídatelném způsobu použití, přičemž se bere v úvahu obvyklé chování dětí i funkce a 
provedení hračky. Tento dokument neobsahuje požadavky pro chemické hračky, soupravy pro 
pokusy nebo barvy nanášené prsty, kterých se týkají jiné části (ČSN) EN 71. Obalové 
materiály použité s hračkami nespadají do předmětu této normy, pokud netvoří část hračky 
nebo nemají zamýšlenou herní hodnotu. Za pozornost stojí tabulka 1, která obsahuje 
použitelné tabulky limitů a tabulky 2 A až 2 I, kde jsou uvedeny limity pro zpomalovače 
hoření, barviva, aromatické aminy, monomery, rozpouštědla, prostředky na ochranu dřeva, 
konzervační prostředky a změkčovadla. Příloha A pak vysvětluje a odůvodňuje požadavky 
této normy. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to k směrnici EU, která se týká hraček, 88/378/EHS. Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na hračky. ČSN EN 71-9 byla vydána v září 2005. 

ČSN EN 1273 (94 3452) Výrobky pro péči o dítě. Chodítka pro děti. Bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení. Specifikuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
chodítek, do kterých se umísťuje dítě a která jsou určena pro používání od doby, kdy je dítě 
schopno se samostatně posadit, ale dokud není schopno samostatně chodit. Tato evropská 
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norma se nevztahuje na chodítka pro terapeutické a léčebné účely a na chodítka opatřená 
nafukovacími částmi podpírajícími dítě. Kapitola 4 specifikuje materiály používané k výrobě, 
a to chemické vlastnosti tj. migraci kovů a hořlavost. Za pozornost stojí v kapitole 7 – 
Informace o výrobku četná varování, např.: VAROVÁNÍ – Nikdy nenechávejte dítě bez 
dozoru. (U tohoto varování je uveden i piktogram pro tento pokyn.) A dále: VAROVÁNÍ – 
Zabraňte přístupu ke schodišti, schodům a na nerovný povrch. VAROVÁNÍ – Dítě 
umístěné v chodítku se může dostat ke vzdáleným předmětům a pohybovat se rychleji 
(k tomuto varování je připojeno 9 bodů, které je třeba také vzít v úvahu) a konečně: 
VAROVÁNÍ – Obal odstraňte z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. ČSN EN 1273 byla 
vydána v listopadu 2005. Nahradila ČSN EN 1273 z prosince 2001.  

ČSN P CEN/TS 12983-2 (94 4303) Varné nádobí. Domácí varné nádobí určené 
pro sporáky, vařiče nebo varné desky. Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické 
požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické nádobí. Stanovuje požadavky na 
bezpečnost a na vlastnosti varného nádobí, které se používá v domácnosti na sporáku, vařiči 
nebo varné desce a vztahuje se na veškeré varné nádobí bez ohledu na materiál nebo způsob 
výroby. Vztahuje se také na výrobky určené pro oba způsoby použití jak „na vrchu sporáku“ 
tak i „do trouby“. Tento dokument se týká varných desek plynových, elektrických s pevnými 
plotýnkami, elektrickými se sálavými plotýnkami, sklokeramických se sálavými a indukčními 
plotýnkami. Tento dokument doplňuje (ČSN) EN 12983-1. Postupy při provádění 
normalizovaných zkoušek jsou popsány v normativních Přílohách. Norma neobsahuje 
požadavky na materiál, z něhož je nádobí vyráběno. ČSN P CEN/TS 12983-2 byla vydána 
v září 2005. Nahradila ČSN 70 8025 z ledna 1998 a ČSN 70 8026 z listopadu 1996. 

ČSN EN 12875 (94 4305) Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách 
na nádobí. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Referenční zkušební metoda pro 
předměty pro domácnost, Část 2: Kontrola nekovových předmětů, Část 3: Kontrola kovových 
předmětů, Část 4: Rychlé zkouška keramických předmětů pro domácnost a Část 5: Rychlá 
zkouška keramických předmětů pro catering. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici tato 
část: 

ČSN EN 12875-1 (94 4305) Mechanická odolnost nádobí pro domácnost 
v myčkách na nádobí. Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro 
domácnost. Vydána v prosinci 2005. Nahradila ČSN P ENV 12875-1 z listopadu 2000. 

ČSN EN ISO 8442 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů, Část 2: Požadavky na postříbřené příbory 
a příbory z korozivzdorné oceli, Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní 
nádobí, Část 4: Požadavky na pozlacené příbory, Část 5: Specifikace zkoušky příboru na 
ostrost a zachování ostří, Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné leskem, Část 7: 
Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin a Část 8: 
Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí. V druhém pololetí 2005 byla k dispozici 
tato část:  

ČSN EN ISO 8442-5 (94 4805) Materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami. Příbory a stolní nádobí. Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na 
ostrost a zachování ostří. Specifikuje ostrost a zachování ostří nožů, které jsou vyrobeny pro 
profesionální a domácí použití při přípravě všech druhů jídel, speciálně nožů uvažovaných 
pro ruční použití. ČSN EN ISO 8442-5 byla vydána v srpnu 2005.  
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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 presentaci 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 2005 celkem 181 norem, ke stejnému datu v r. 2004 - 171, 
v r. 2003 - 151, 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) 
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 2005 celkem 60 norem, ke stejnému datu 
v r. 2004 - 54, v r. 2003 - 39, 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 2005 celkem 19 norem (k témuž datu v r. 2004 - 22, 
v r. 2003 - 20, v r. 2002 - 22, v r. 2001 - 27 a v r. 2000 - 27 norem). Poslední tři roky je tato 
třída prakticky bez pohybu. Ani v prvém i druhém pololetí r. 2005, z něhož pocházejí naše 
recenze a záznamy, jsme v této třídě nemohli zaznamenat žádnou novelizovanou nebo nově 
vydanou normu. 
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