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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 
 

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

Ú V O D 
Toto číslo je osmnáctým pokračováním recenzí (anotací) a záznamů českých 

technických norem a obsahuje ČSN, vydané v prvním pololetí 2006. Přehled o dosud 
vydaných Přílohách k AHEM (do konce roku 1998), resp. AHEM a časové rozmezí vydání 
nových nebo novelizovaných norem, které jednotlivá pokračování obsahovaly, je patrný 
z následující tabulky: 

 
Číslo AHEM 

(přílohy AHEM): 
Pokračování

: Obsahuje normy za: 

2/1997  1/1997 – 5/1997 
8/1998 2. 6/1997 – 5/1998 
1/1999 3. 6/1998 – 10/1998 
7/1999  4. 11/1998 – 5/1999 
4/2000 5. 6/1999 – 12/1999 
7/2000 6. 1/2000 – 6/2000 
4/2001 7. 7/2000 – 12/2000 
8/2001 8. 1/2001 – 6/2001 
4/2002 9. 7/2001 – 12/2001 
7/2002 10. 1/2002 – 6/2002 
4/2003 11. 7/2002 – 12/2002 
6/2003 12. 1/2003 – 6/2003 
1/2004 13. 7/2003 – 12/2003 
4/2004 14. 1/2004 – 6/2004 
3/2005 15. 7/2004 – 12/2004 
2/2006 16. 1/2005 – 6/2005 
3/2006 17. 7/2005 – 12/2005 
5/2006 18. 1/2006 – 6/2006 

 
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 česky vydané normy a řadíme je podle jejich třídicích znaků. O těch z nich, 
které se dotýkají široké problematiky ochrany zdraví, podáváme podrobnou informaci. 
U ostatních uvádíme pouze záznam, který obsahuje název normy, kdy vydána, popř. zda ruší 
normu dříve platnou. Nicméně, podle trvalé objednávky, dostáváme plná znění jen těch 
nových českých technických norem, které jsou také běžně komerčně dostupné. Nedostáváme 
(a tedy také nemůžeme do našeho přehledu zařadit) normy, které byly vyhlášeny k přímému 
používání jejich anglického znění, protože také nejsou běžně komerčně dostupné. Zájemce 
odkazujeme na jejich seznamy, pravidelně zveřejňované ve Věstníku ÚNMZ. Jejich plný 
anglický text je k nahlédnutí (a také ke koupi) v oddělení dokumentačních služeb ČSNI, 
Biskupský Dvůr 5, 110 02 Praha 1. Většinou – zejména pokud jde o problematiku, která se 

 5



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 uveřejněn ve Věstníku 
ÚNMZ současně s vyhlášením plného (anglického) znění jako ČSN. 

Pro podrobnější informace o ČSN, tj. o těch, které se alespoň dotýkají problematiky 
ochrany zdraví jsme zvolili název „recenze“, nikoliv „anotace“. 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“.  

Ve vydávání českých technických norem lze pozorovat určitou novou tendenci: 
Stoupá počet těch, které byly zprvu 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, často 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, výslovně u každé normy upozorňujeme. 

 

* - * - * 
 

Dále pokládáme za potřebné zdůraznit ještě toto: V našich publikacích uvádíme 
u každé normy, která je byla připravena na základě zmocnění uděleného CEN Evropskou 
komisí a Evropským sdružením volného obchodu, i Směrnici EU, jejíž základní požadavky 
recenzovaná norma splňuje a současně český právní předpis, jímž byla citovaná směrnice 
převedena do českého právního řádu. Určitá část těchto směrnic byla transponována do 
českého právního řádu jako nařízení vlády, vydané na základě zákona č. 22/1997 Sb., 
v platném znění a staly se tak harmonizovanými, byly vyhlášeny v Ústředním Věstníku ES 
a následně i ve Věstníku ÚNMZ. V tomto případě došlo k tomu, že v ČSN EN je uváděno 
i nařízení vlády, které platilo v době jejího vydání. Tak došlo k tomu, že v českých 
technických normách jsou (byla) uváděna nařízení vlády, platné do 1. května 2004, tedy do 
dne vstupu ČR do EU, která v současné době již v ČR neplatí. Aby nemohlo dojít 
k desinformaci čtenářů uvádíme v tomto úvodu:  

a) 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 a „stará“ směrnice ani 
nemusela být novelizována. Tam, kde byla evropská směrnice transponována jen novým 
předpisem, postrádá „převodní klíč“ význam.  

b) Směrnice EU, které nebyly transponovány do českého právního řádu formou 
nařízení vlády, vydaného na základě zákona č. 22/1997 Sb., ale přesto jsou citovány v mnoha 
technických normách a je u nich uvedeno, že byly připraveny na základě zmocnění uděleného 
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CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Pokud se nám to podařilo 
uvádíme také, kterým právním předpisem byly transponovány do českého právního řádu, - 
i když v tomto případě nejde o harmonizované normy. 

Rozdíl mezi „významem“ směrnic podle bodu a) a b) vidíme v tom, že technické 
normy podle bodu a) jsou normami harmonizovanými, podle bodu b) nikoliv. Proto také 
u harmonizovaných norem je nově pod textem zhruba tohoto znění: ...norma byla 
vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským 
sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA)... je dále je ještě doplněno: „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 sdružení volného obchodu 
(ESVO/EFTA).“ Tabulka pak zpravidla uvádí, které články evropské normy odpovídají 
určitým požadavkům příslušné směrnice EU. (Výše uvedené údaje jsou zpravidla v Příloze 
ZA nebo ZB technické normy.) 

Dále uvedený přehled je seřazen chronologicky podle vydání příslušné směrnice EU. 

Směrnice EU o elektrických zařízeních nízkého napětí 73/23/EHS ve znění 
směrnice 93/68/EHS byla v ČR původně 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 a nahrazeno nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 

Směrnice EU o jednoduchých tlakových nádobách 87/404/EHS ve znění Směrnic 
90/488/EHS a 93/68/EHS byla v ČR byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 20/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.  

Směrnice EU, která se týká hraček 88/378/EHS byla v ČR původně 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 a nahrazeno nařízením 
vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.  

Směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS byla v ČR původně 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, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.  

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 
původně zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění pozdějších předpisů. Toto 
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nařízení vlády bylo od 1. 5. 2004 zrušeno a nahrazeno 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 původně zavedena nařízením vlády 
č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění, zrušeným od 1. 5. 2004 nyní platným nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Směrnice EU o vahách s neautomatizovanou činností 90/384/EHS ve znění 
Směrnice 93/68/EHS byla v ČR byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 326/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatizovanou činností. 

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 a nahrazeno 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 nyní platným 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 o požadavcích na účinnost teplovodních kotlů na kapalná a plynná 
paliva 92/42/EHS je v ČR zavedena nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná 
paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a č. 42/2006 Sb.  

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). 

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. 
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Směrnice EU o rekreačních plavidlech 94/25/EHS ve znění Směrnice 2003/44/ES 
byla v ČR byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich 
vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.  

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 původně 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) 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, ale ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 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). 

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 nyní platným 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 nyní platným 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 zprvu 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, ve znění nařízení vlády 
č. 483//2002 Sb., a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. 

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 2000/76/ES o spalovnách nebezpečných odpadů a Směrnice EU 
2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých 
spalovacích zařízení. O způsobu převedení těchto směrnic do českého právního řádu jsme 
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v normách, v nichž jsou citovány, nenašli potřebný odkaz. Stalo se tak, nepochybně, některým 
právním předpisem z oblasti ochrany životního prostředí.  

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, ale ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 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 se směrnicí 2001/16/ES 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. 

Přehled harmonizovaných a určených technických norem ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., platných k l. lednu 2006, je patrný z následujících tabulek: 

 
Harmonizované normy ke komoditám, na nichž mohou mít zájem především odborníci 

v pracovním lékařství: 
 

Hračky     23 
Osobní ochranné pracovní prostředky   231 
Stroje a strojní zařízení   506 
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky     35 
Zdravotnické prostředky (ostatní)   220 
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro     45 
Celkem 1060 

 
Harmonizované normy ke komoditám, na nichž mohou mít zájem především odborníci 

v bezpečnosti práce: 
 

Výbušniny pro civilní použití     58 
Zařízení pro dopravu osob     19 
Elektrická zařízení nízkého napětí   721 
Jednoduché tlakové nádoby     13 
Spotřebiče plynných paliv   117 
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

    36 

Tlaková zařízení   101 
Výtahy     14 
Celkem 1079 
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Harmonizované a určené normy ke stavebním výrobkům: 

Harmonizované normy ke stavebním výrobkům označovaným CE   258 
Určené normy k vybraným stavebním výrobkům   818 
Celkem 1076 
 

Harmonizované normy k dalším komoditám: 

Radiová a telekomunikační koncová zařízení   182 
Váhy s neautomatickou činností       1 
Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility   130 
Rekreační plavidla     61 
Celkem   374 
 

Rekapitulace: 

Harmonizované normy ke komoditám, na nichž mohou mít zájem 
především odborníci v pracovním lékařství: 

1060 

Harmonizované normy ke komoditám, na nichž mohou mít zájem 
především odborníci v bezpečnosti práce: 

1079 

Harmonizované a určené normy ke stavebním výrobkům 1076 
Harmonizované normy k dalším komoditám   374 
Celkem 3589 
 

* - * - * 
 
K dále uváděným recenzím pokládáme za nutné uvést resp. 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 
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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 konečné 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.) 

 
* - * - * 

 
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: 
2006 28 051  760 
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 osmnáctém) pokračování je recenzováno, resp. zaznamenáno 493 
českých technických norem, sledovaných SZÚ v prvém pololetí 2006. Počty českých 
technických norem obsažených v publikacích AHEM v posledních letech jsou patrné z této 
tabulky: 

Rok: Pokračování: Prvé pololetí: Druhé pololetí: Celkem: 
2006 18. 493   
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 
2001 8. a 9. 431 528  959 
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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 
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České technické normy vydané v lednu až červnu 2006 

Třída 01 - Obecná třída 

Obsahuje všeobecné normy, a to zejména pro pojmy všech oborů a třídění, normální 
rozměry a statistické řízení jakosti, jakost, oblast spolehlivosti v technice, systémy 
environmentálního managementu, pro fyziku, mechaniku, akustiku, optiku, dále směrnice pro 
užití barev. Dále zvláštní normy pro technické výkresy, výkresy ve strojírenství, stavebnictví 
a dalších oborech, dokumentační normy, normy nejistoty resp. tolerance, výpočtové hodnoty 
ozubených kol, konstrukční směrnice, všeobecné zkušební metody, normy pro oblast 
zkušebnictví, akreditace a certifikace, pro systém technologické přípravy výroby, 
mechanizaci administrativních prací, konstrukční a montážní směrnice, pro bezpečnostní, 
informační a orientační značení a pro značky vůbec. Tato třída českých technických norem je 
v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 1007 
2005   963 
2004   946 
2003   964 
2002   926 
2001   875 
2000   827 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 20 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN ISO 11799 (01 0169) Informace a dokumentace. Požadavky na ukládání 
archivních a knihovních dokumentů. Vydána v únoru 2006. 

ČSN ISO 2108 (01 0189) Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní 
číslo knihy (ISBN). Účelem této mezinárodní normy je zavést podrobná pravidla pro 
Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN), 
reprezentující jedinečný mezinárodní systém identifikace každé formy produktu nebo vydání 
monografie, vydané nebo vyrobené určitým vydavatelem. Tato norma specifikuje konstrukci 
ISBN, pravidla jeho přidělování a použití, metadata, která mají být spojena s jeho 
přidělováním, a správu systému ISBN. Norma je použitelná pro monografie (nebo jejich 
jednotlivé oddíly nebo kapitoly, jsou-li dostupné samostatně) a určité typy souvisejících 
produktů, které jsou dostupné veřejnosti. Příklady produktů, na něž se tato norma vztahuje 
a naopak nevztahuje, jsou uvedeny v příloze A. ČSN ISO 2108 byla vydána v dubnu 2006. 
Nahradila ČSN ISO 2108  z prosince 2001. 

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality. Základní principy 
a slovník. Tato rozsáhlá norma (cca 62 stran) je celá uvedena paralelně v českém 
i v anglickém jazyce. V této mezinárodní normě jsou popsány základní principy systémů 
managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru (ČSN EN) ISO 9000 a jsou 
definovány související termíny. Tato norma se týká: a) organizací, které se snaží získat 
výhody uplatňováním systému managementu kvality, b) organizací, které se snaží získat 
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důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty plní, c) uživatelů produktů, d) všech, 
kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality 
(např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány), e) všech osob, jak interních, tak externích 
vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit 
z hlediska shody s požadavky (ČSN EN) ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, 
certifikačním/registrační orgány), f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, 
které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, 
který je vhodný pro tuto organizaci, g) zpracovatelů souvisejících norem. ČSN EN ISO 9000 
byla vydána v dubnu 2006. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9000 ed.2 z března 2002 
a ČSN EN ISO 9000 ze srpna 2001. 

ČSN ISO 10005 (01 0332) Systémy managementu kvality. Směrnice pro plány 
kvality. Tato mezinárodní norma formulovaná paralelně v češtině a angličtině, poskytuje 
směrnice pro vypracování, přezkoumávání, přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality. 
Může být použita, ať již organizace má, či nemá, systém managementu kvality podle 
(ČSN EN) ISO 9001. Tato mezinárodní norma se vztahuje na plány kvality pro proces, 
produkt, projekt nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů (hardware, software, 
zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena především na realizaci 
produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality organizace. Tato 
mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není určena k použití pro účely certifikace 
nebo registrace. Poměrně rozsáhlá norma, cca 40 stran. ČSN ISO 10005 byla vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN ISO 10005 z února 1997. 

ČSN ISO 12200 (01 0508) Počítačové aplikace v terminologii. Strojově snímatelný 
formát pro výměnu terminologie (MARTIF). Dohodnutá výměna. Týká se dohodnuté 
výměny a je navržena jako maximálně otevřená a pružná, aby pokrývala všechny typy 
a podoby struktur terminologických hesel, které se objevují v terminologických databázích 
a specializovaných slovnících a mezi různými aplikacemi, operačními systémy 
a hardwarovými platformami. Tato norma je navržena především pro použití 
s terminologickými daty, která mohou být ukládána, čtena, vyhledávána a zpracovávána 
počítačem. Není omezena na žádnou konkrétní softwarovou nebo hardwarovou konfiguraci. 
Prvořadým účelem této normy je poskytnout radu programátorům a analytikům při 
navrhování exportního a importního programového vybavení pro datovou výměnu mezi 
terminologickými databázemi. Poznámka recenzenta: MARTIF = Machine-readable 
terminology interchange format. ČSN ISO 12200 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 61160 (01 0678) Přezkoumávání návrhu. V této mezinárodní normě jsou 
uvedena doporučení pro praktické provádění postupů přezkoumávání návrhu jako prostředku 
k ověření, že byly splněny vstupní požadavky na návrh, a pro stimulaci zlepšování návrhu 
produktu. Záměrem je, aby bylo přezkoumání návrhu použito během etapy návrhu a vývoje 
v životním cyklu produktu. Tato norma poskytuje směrnice pro plánování a provádění 
přezkoumání návrhu a jsou v ní uvedeny specifické podrobnosti týkající se příspěvků 
odborníků v oboru bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby a pohotovosti. Mezi 
cíle přezkoumání návrhu se zahrnuje zejména posouzení, zda navrhované řešení splňuje 
požadavky na vstup pro návrh, mezi něž se zahrnují mimo jiné: specifikované všeobecné 
požadavky na výkonnost, spolehlivost, náklady životního cyklu, bezpečnost, trvanlivost, 
prostředí, elektromagnetickou kompatibilitu a lidské faktory. ČSN EN 61160 byla vydána 
v červnu 2006. Nahradila ČSN IEC 1160 z července 1994. 

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (01 1422) Vibrace. Měření a hodnocení jednotlivých 
rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže. Stanovuje 
metody měření jednotlivých rázů na rukojeti (rukojetích) ručního a rukou vedeného strojního 
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zařízení charakterizovaného maximální frekvencí úderů pod 5 Hz. Tato technická specifikace 
stanovuje také přídavné požadavky na měřicí přístroje, které jsou nezbytné pro hodnocení 
rázů. Cílem je usnadnit sběr údajů o emisi a expozici člověka pro zajištění základu 
k deklarování emise a budoucí tvorbu kritérií pro hodnocení rizik expozice. V této technické 
specifikaci však nejsou uvedeny metody interpretace potenciálních účinků jednotlivých rázů 
na člověka. Tato technická specifikace tvoří tudíž základ pro měření a hodnocení emise 
jednotlivých rázů z ručního a rukou vedeného strojního zařízení, ale nepostihuje hodnocení 
expozice člověka. ČSN P CEN ISO/TS 15694 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN ISO 13381 (01 1446) Monitorování stavu a diagnostika strojů. Prognostika. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Obecné směrnice. Další části se připravují 
a jsou určeny pro popis metod a způsobů modelování, které jsou aplikovatelné v prognostice. 
V prvním pololetí 2006 byla tedy k dispozici jen první část: 

ČSN ISO 13381-1 (01 1446) Monitorování stavu a diagnostika strojů. 
Prognostika. Část 1: Obecné směrnice. Poskytuje návod pro vývoj prognostických procesů. 
Je určena k tomu, aby: - umožnila uživatelům a výrobcům systémů pro monitorování stavu 
a diagnostiku sdílet společné koncepty na poli prognózy závad strojů; - umožnila uživatelům 
určit nezbytná data, charakteristiky a chování, potřebné pro přesnou prognózu; - načrtla 
odpovídající přístup k vývoji prognózy a - zavedla koncepty prognózy pro usnadnění vývoje 
budoucích monitorovacích systémů a výcviku. ČSN ISO 13381-1 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN ISO 20806 (01 1449) Vibrace. Kritéria a bezpečnostní opatření pro provozní 
vyvažování středních a velkých rotorů. Specifikuje postupy, kterými je třeba se řídit při 
vyvažování středních a velkých rotorů instalovaných na místě provozu ve vlastních ložiskách. 
Věnuje se podmínkám, za nichž je vhodné přistoupit k provoznímu vyvažování, dále se 
zabývá bezpečnostními souvislostmi, potřebným přístrojovým vybavením a požadavky na 
zpracování zprávy a uchování záznamů. Tuto normu lze použít jako základ pro smlouvu na 
provozní vyvážení. Neposkytuje návod k metodám používaným pro výpočet parametrů 
korekčních hmot z naměřených vibračních dat. Za pozornost stojí Příloha A, která obsahuje 
upozornění a bezpečnostní opatření při provozním vyvažování specifických typů strojů. 
ČSN ISO 20806 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN ISO 15261 (01 1471) Systémy generující vibrace a rázy. Slovník. Stanovuje 
termíny, vztahující se k systémům generujícím vibrace a rázy. Některé obecné termíny, 
vztahující se k předmětu této normy, byly již stanoveny v (ČSN) ISO 2041. Avšak z hlediska 
vhodnosti pro uživatele této normy, jsou zde uvedeny znovu. Kromě kapitoly Předmět normy, 
jsou další kapitoly uvedeny i v anglickém jazyce. Česky, anglicky a rusky je uvedeno 
názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 63 hesel. ČSN ISO 15261 byla vydána 
v dubnu 2006. 

ČSN EN ISO 389 (01 1630) Akustika. Referenční nula pro kalibraci 
audiometrických přístrojů. Skládá se z následujících částí: Část 1: Referenční ekvivalentní 
prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a náhlavní sluchátka; Část 2: 
Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a vložná 
sluchátka; Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly slyšení pro čisté tóny a kostní 
vibrátory; Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum; Část 5: Referenční 
ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 
8 kHz do 16 kHz; Část 6: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení 
pro krátké měřicí signály; Část 7: Referenční práh slyšení v podmínkách volného a difúzního 
pole a Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté 
tóny a sluchátka s uzavřeným objemem. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

 16



ČSN EN ISO 389-7 (01 1630) Akustika. Referenční nula pro kalibraci 
audiometrických přístrojů. Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách 
volného a difúzního pole. Stanovuje referenční práh slyšení pro kalibraci audiometrických 
přístrojů za následujících podmínek: a) Zvukové pole je za nepřítomnosti posluchače tvořeno 
buďto postupnou rovinnou vlnou (volné pole), nebo jde o difúzní pole, jak je stanoveno 
v (ČSN) ISO 8253-2. V případě volného pole, je zdroj zvuku přímo před posluchačem (čelný 
dopad). b) Zvukovými signály jsou v případě poslechu ve volném poli čisté (sinusové) tóny 
a v případě poslechu v difúzním poli třetinooktávová pásma šumu (bílého nebo růžového). 
c) Hladina akustického tlaku se měří za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed 
hlavy. d) Poslech je binaurální. Údaje jsou uvedeny v číselné formě pro vyvolené kmitočty 
v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 16 kHz včetně ve shodě s ISO 226 a navíc pro některé 
střední audiometrické kmitočty až do 18 000 Hz. Je třeba zdůraznit, že prahové údaje se liší 
od audiometrické nuly stanovené v ISO 389-1, ISO 389-2, ISO/TR 389-5 
a (ČSN EN) ISO 389-8, protože platí pro monoaurální poslech sluchátky s hladinami 
akustického tlaku vztaženými ke konkrétní spojce a simulátoru ucha. Není tedy vhodné přímé 
srovnávání údajů z výše uvedených částí (ČSN EN) ISO 389 s údaji, které poskytuje tato část 
(ČSN EN) ISO 389. ČSN EN ISO 389-7 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN ISO 389-7 z prosince 1998.  

ČSN EN ISO 17201 (01 1690) Akustika. Hluk střelnic. Norma sestává z těchto 
částí: Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření, Část 2: Odhad hluku u ústí 
hlavně a hluku projektilu výpočtem, Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku, Část 4: 
Predikce hluku projektilu a Část 5: Omezování hluku. (Části 3 a 5 se připravují.) V prvním 
pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 17201-1 (01 1690) Akustika. Hluk střelnic. Část 1: Určení hluku 
výstřelů u ústí hlavně pomocí měření. Stanovuje metody k určování akustické energie 
zdroje, jakým je třesk výstřelu menšího kalibru než 20 mm nebo výbušniny menší než 
ekvivalent 50 g TNT. Je použitelná do vzdálenosti, kde je pozorován špičkový akustický tlak 
menší než 1 kPa (rovnající se hladině špičkového akustického tlaku 154 dB). Energie zdroje, 
směrovost zdroje a jeho spektrální složení určené těmito postupy se mohou použít jako 
vstupní data do programů pro šíření zvuku, umožňují predikovat hluk střeleb v sousedství 
střelnic. Navíc se data mohou použít pro porovnání emise zvuku různých typů zbraní nebo 
různých typů střeliva, použitého u téže zbraně. Tato část (ČSN EN) ISO 17201 je použitelná 
pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale je použitelná též pro vojenské zbraně. Není 
použitelná pro hodnocení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin akustického tlaku 
v nelineární oblasti. ČSN EN ISO 17201 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN 01 3450 Technické výkresy. Instalace. Zdravotnětechnické a plynovodní 
instalace. Stanovuje základní požadavky pro zhotovování dokumentů zdravotnětechnických 
a plynovodních instalací ve stavebních a jiných objektech, a to především pomocí CAD 
systémů. Jedná se zejména o instalace, které jsou součástí technického zařízení budov, např. 
vnitřní vodovod, požární vodovod, vnitřní kanalizace, odběrné plynové zařízení a průmyslový 
plynovod. Požadavky stanovené touto normou lze použít i pro zhotovování 
dokumentů: - rozvodu stlačeného vzduchu, rozvodu zředěného vzduchu 
(vakua), - technologických rozvodů, např. rozvod technologické vody, rozvod technických 
a medicinálních plynů nebo kapalin, - přípojek k síti technického vybavení. ČSN 01 3450 
byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 01 3450 z února 1994. 

ČSN 01 3452 Technické výkresy. Instalace. Vytápění a chlazení. Stanovuje 
základní požadavky pro zhotovování dokumentů zařízení pro vytápění a chlazení ve 
stavebních a jiných objektech, a to především pomocí CAD systémů. Jedná se zejména 
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o instalace, které jsou součástí technického zařízení budov. Požadavky stanovené touto 
normou lze použít i pro zhotovování dokumentů: - instalací lokálních topidel, závěsných 
zářičů, sálavých topidel, - připojení k tepelné síti. ČSN 01 3452 byla vydána v únoru 2006. 
Nahradila ČSN 01 3452 z 27. 5. 1983. 

ČSN 01 3454 Technické výkresy. Instalace. Vzduchotechnika, klimatizace. 
Stanovuje základní požadavky pro zhotovování dokumentů vzduchotechnických zařízení 
a klimatizace ve stavebních a jiných objektech a zařízeních, a to především pomocí CAD 
systémů. Jedná se zejména o instalace, které jsou součástí technického zařízení budov 
(zařízení pro větrání a klimatizaci, požární odvětrání) nebo jsou nutné pro provoz 
technologických zařízení (zařízení pro odsávání a odprašování apod.). ČSN 01 3454 byla 
vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 01 3454 z 27. 5. 1983. 

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 prvém pololetí 2006 
byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 10226-2 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: 
Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity. Rozměry, tolerance a označování. 
Vydána v lednu 2006. 

ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS). 
Geometrické tolerování. Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Obsahuje základní 
informace a stanoví požadavky na geometrické tolerování součástí. Představuje výchozí 
základnu a stanoví zásady nutné pro geometrické tolerování. Poměrně rozsáhlá norma, cca 59 
stran. ČSN EN ISO 1101 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN 01 4401 z 17. 3. 1981 
a ČSN 01 3137 z 19. 5. 1981. 

ČSN EN 10246-7 (01 5067) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Část 7: 
Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod 
tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem. Vydána v květnu 2005. 
Nahradila ČSN EN 10246-7 z října 1998. 

ČSN EN 14584 (01 5089) Nedestruktivní zkoušení. Akustická emise. Zkoušení 
kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky. Planární lokalizace zdrojů 
akustické emise. Vydána v dubnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15053 (01 5096) Nedestruktivní zkoušení. Doporučení na typy 
vad u zkušebních vzorků pro zkoušky. Vydána v lednu 2006. 

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. Pohyb norem 
v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 582 
2005 578 
2004 621 
2003 622 
2002 608 
2001 642 
2000 663 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 307 
2005 283 
2004 276 
2003 291 
2002 281 
2001 263 
2000 264 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 10 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN ISO 9591 (03 8176) Koroze slitin hliníku. Stanovení odolnosti proti 
koroznímu praskání. Vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14571 (03 8192) Kovové povlaky na nekovových podkladových 
materiálech. Měření tloušťky povlaku. Odporová metoda. Vydána v únoru 2006. 

ČSN EN ISO 21968 (03 8193) Nemagnetické kovové povlaky na kovových 
a nekovových podkladových materiálech. Měření tloušťky povlaku. Metoda vířivých 
proudů využívající fázových změn. Vydána v únoru 2006. 

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) [Zrušeno], 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 
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solí rozpustných ve vodě; Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě 
rozpustných chloridů [Zrušeno]; Část 12: Provozní metoda titračního stanovení ve vodě 
rozpustných iontů železa. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 8502-2 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu. Popisuje metodu pro 
stanovení chloridových solí, které jsou snadno rozpustné ve vodě a vyskytují se na ocelovém 
povrchu. Metoda je také použitelná na povrchy již dříve opatřené nátěrem. Obvykle bude 
prováděna v laboratoři s použitím vod, získaných omýváním povrchů v místě expozice. 
Metoda je použitelná pro stanovení solí usazených na povrchu před, během a po čisticích 
operacích. Podrobně je také uvedeno pro které povrchy metoda není použitelná, resp. které 
ionty a v jakém množství stanovení ovlivňují. Za pozornost stojí na konci úvodu uvedené toto 
UPOZORNĚNÍ – Postup popsaný v této části (ČSN) ISO 8502 má být prováděn 
kvalifikovanými chemiky nebo jinými vhodně vyškolenými a/nebo kontrolovanými 
pracovníky. Pokud nejsou zavedena odpovídající bezpečnostní opatření, mohou být 
látky a postupy používané v této metodě zdraví škodlivé. Na určitá specifická rizika je 
upozorněno v textu (viz 4.5). Tato část (ČSN) ISO 8502 se týká pouze technické 
vhodnosti  a nezprošťuje uživatele zákonných povinností, týkajících se ochrany zdraví 
a bezpečnosti práce. Dále je významné upozornění v čl. 4.5, které se týká standardního 
roztoku dusičnanu rtuťnatého a obsahuje toto UPOZORNĚNÍ – Dusičnan rtuťnatý je 
toxický. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. ČSN EN ISO 8502-2 byla vydána 
v červnu 2006.  

ČSN EN 14868 (03 8271) Ochrana kovových materiálů proti korozi. Návod na 
stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách. 
Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 14505 (03 8359) Katodická ochrana složitých konstrukcí. Vydána v lednu 
2006. 

ČSN EN 14665 (03 8704) Žárové stříkání. Žárově stříkané povlaky. Symbolické 
zobrazování na výkresech. Vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 14665 z června 2005. 
Poznámka recenzenta:. Zatímco ČSN EN 14665 z června 2005 převzala EN 14665:2004 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 14924 (03 8735) Žárové stříkání. Dodatečné úpravy a konečná 
úprava žárově stříkaných povlaků. Specifikuje dodatečné úpravy a konečnou úpravu 
žárově stříkaných povlaků. Lze ji použít na různé typy dodatečných mechanických, 
chemických a tepelných úprav, včetně třískového obrábění a jiných mechanických postupů, 
utěsňování, moření a nanášení nátěrů, jakož i přetavení, difuzního žíhání a izostatického 
lisování za horka. Za pozornost stojí kapitola 6 - Ochrana zdraví a bezpečnost práce, která 
uvádí: „Při provádění těchto úprav se musí dodržovat všechny předpisy, týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany prostředí, které platí pro příslušné procesy a postupy.“ ČSN EN 
ISO 14924 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 1274 (03 8740) Žárové stříkání. Prášky. Složení, technické dodací 
podmínky. Zahrnuje prášky, které se pro své fyzikální a chemické vlastnosti obvykle 
používají při žárovém stříkání. Tento dokument stanovuje složení a technické dodací 
podmínky prášků pro žárové stříkání. Za pozornost stojí právě tabulky 1 – 10, které obsahují 
složení různých druhů prášků. Pokud jde o ochranu zdraví je v kapitole 6 uvedeno toto: 
„Zásobníky prášku musí být označeny nápisem „Před použitím důkladně promíchat“ a „Při 
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zpracování prášku dodržovat bezpečnostní předpisy“.“ ČSN EN 1247 byla vydána v květnu 
2006. 

ČSN EN 14879 (03 9000) Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu 
průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím. Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu (tato 
norma), Část 2: Povlaky na kovových částech, Část 3: Povlaky na betonových částech, 
Část 4: Obkladové materiály na kovových částech, Část 5: Obkladové materiály na 
betonových částech a Část 6: Kombinované obkladové materiály s vrstvami dlaždic a cihel. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 14879-1 (03 9000) Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu 
průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím. Část 1: 
Názvosloví, navrhování a příprava podkladu. Popisuje názvosloví, navrhování a přípravu 
podkladu průmyslových zařízení pro ochranu proti korozi způsobené agresivním prostředím. 
Tato průmyslová zařízení zahrnují např. reakční nádrže, skladovací nádrže, podlahy 
v průmyslových provozech, obecně zařízení pro výrobu a manipulaci s chemikáliemi. 
Ochrana je vhodná pro kovové a betonové konstrukce. V této řadě norem je, kromě ochrany 
zařízení, zvažována také ochrana prostředí proti znečištění. Ochrana proti korozi způsobené 
vystavením atmosférického vlivu není předmětem této řady norem. Systémy protikorozní 
ochrany v souladu s touto řadou norem jsou: 1) povlaky o tloušťce obvykle okolo 1 mm nebo 
více, 2) obkladové materiály vyrobené z polotovarů deskových materiálů, 3) kombinované 
obklady s vrstvami dlaždic a cihel. Nejde o typickou názvoslovnou normu. ČSN EN 14879-1 
byla vydána v květnu 2006. 

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. Pohyb norem v této malé třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 11 
2005 10 
2004 14 
2003 17 
2002 17 
2001 19 
2000 49 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

Třída 05 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů 

Tato třída obsahuje normy pro svařování všeobecně, konstrukční a výrobní předpisy 
a směrnice pro kovy z hlediska svařování, výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť 
a kvalifikace svářečů, bezpečnost svařování, zkoušení svářečů, rozbory škodlivin, 
destruktivní i nedestruktivní zkoušení svarů zkoušení svařitelnosti apod. Dále tato třída 
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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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 357 
2005 325 
2004 320 
2003 307 
2002 288 
2001 319 
2000 311 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 12 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN ISO 15614 (05 0313 a 05 0314) 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. Poznámka recenzenta: V ČSN EN ISO 15614 mají 
všechny, až dosud vydané části, třídicí znak 05 0313. Výjimkou je část 2 (která je dále 
recenzována), která má třídicí znak 05 0314. V prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části 
ČSN EN ISO 15614: 

ČSN EN ISO 15614-2 (05 0314) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 2: Obloukové svařování hliníku 
a jeho slitin. Stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování 
zkouškami postupu svařování. Norma definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu 
svařování a rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské 
operace v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 8. Tato norma platí pro obloukové 
svařování tvářeného a litého hliníku a jeho slitin. V tomto dokumentu je používán výraz 
hliník pro hliník a slitiny hliníku. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 97/23/ES, která se týká tlakových zařízení 
a směrnici 87/404/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 97/23/ES zavedena 
nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 15614-2 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 288-4 z ledna 1996. 
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ČSN EN ISO 15614-4 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování 
kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Část 4: Konečná úprava hliníkových 
odlitků svařováním. Stanovuje způsob kvalifikace a specifikace postupu svařování pro 
konečnou úpravu hliníkových odlitků zkouškami postupu svařování. Norma neplatí pro 
opravu svařováním. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 97/23/ES, která se týká tlakových zařízení 
a směrnici 87/404/EHS. Poznámka recenzenta: V ČR je směrnice 97/23/ES zavedena 
nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO 15614-4 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování 
a příbuzných procesech. Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu. 
Část 1: Zkouška účinnosti odlučování pro svářečský dým. Zabývá se významnými 
nebezpečími, způsobenými emisí částic svářečského dýmu z odlučovacího zařízení 
svářečského dýmu ovládaného podle jeho určeného použití a za podmínek předpokládaných 
výrobcem. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky vztahující se na odlučování 
svářečských dýmů a popisuje metodu stanovení účinnosti odlučování částic svářečského 
dýmu odlučovacím zařízením. Tato norma se nezabývá: - nebezpečím způsobeném plyny 
emitovanými při svařování, řezání a podobných procesech nebo samotným zařízením pro 
odlučování svářečského dýmu; - nebezpečím způsobeném hlukem a vibracemi zařízením pro 
odlučování svářečského dýmu; - dalšími základními hledisky bezpečnosti výroby, jako je 
elektrická, mechanická a pneumatická bezpečnost, údržba, atd. Tato norma platí pro zařízení 
vyrobená po datu vydání této normy. ČSN EN ISO 15012-1 byla vydána v únoru 2006. Touto 
normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15012-1 z července 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 15012-1 z července 2005 převzala EN 15012-1:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14717 (05 0690) Svařování a příbuzné procesy. Environmetální 
kontrolní seznam. Poskytuje kontrolní seznamy pro posouzení environmentálních aspektů 
při svářečské výrobě kovových materiálů, včetně pracoviště a opravářských prací. 
Informativní přílohy ukazují doporučené činnosti k tomu, jak se vyvarovat a zmenšit možné 
environmetální dopady mimo pracoviště. Za pozornost stojí celá kapitola 5 - Kontrolní 
seznamy možných environmentálních aspektů, která tabelárně zpracovává možná rizika 
svářečských prací. Příloha A obsahuje tabelárně zpracované posuzování svářečských prací 
a činností při identifikaci nepříznivých environmentálních dopadů. Příloha B rovněž tabelárně 
zpracovává kategorie požadavků. ČSN EN 14717 byla vydána v červnu 2006, nahradila 
ČSN EN 14717 z března 2006. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14717:2006 z března 
2006 převzala EN 14717:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem.  

ČSN EN 60974 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Zdroje svařovacího proudu, Část 2: Kapalinové chladicí 
systémy, Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, Část 4: Kontrola a zkoušení 
svařovacích zařízení v provozu, Část 5: Podavače drátu, Část 6: Zdroje svařovacího proudu 
pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem, Část 7: Hořáky, Část 8: Plynová 
zařízení pro svařování a plazmové řezání, Část 9: Neobsazena, Část 10: Požadavky na 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), Část 11: Držáky elektrod, Část 12: Spojovací 
zařízení pro svařovací vodiče a Část 13: Termíny (připravuje se). V prvním pololetí 2006 byly 
k dispozici tyto části:  

ČSN EN 60974-7 ed.2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování. Část 7: 
Hořáky. Stanoví bezpečnostní a konstrukční požadavky na hořáky pro obloukové svařování 
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a příbuzné procesy. Podle této části se hořák sestává z tělesa hořáku, sestavy kabelů a hadic 
a dalších součástí. Tato část neplatí pro držáky elektrod pro ruční svařování ani pro hořáky 
pro obloukové řezání nebo drážkování s použitím tlakového vzduchu. ČSN EN 60974-7 ed.2 
byla vydána v květnu 2006. S účinností od 1. 8. 2008 se ruší ČSN EN 60974-7 z dubna 2001, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60974-12 ed.2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování. Část 12: 
Spojovací zařízení pro svařovací vodiče. Platí pro spojovací zařízení vodičů pro svařování 
a příbuzné procesy pro spojování a rozpojování bez použití nástrojů. Tato část stanovuje 
požadavky na bezpečnost a provoz spojovacích zařízení. Tato část neplatí pro spojovací 
zařízení určená pro svařování pod vodou. ČSN EN 60974-12 ed.2 byla vydána v dubnu 2006. 
S účinností od 1. 7. 2008 se ruší ČSN EN 60974-12 z ledna 1998, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 1256 (05 4242) Zařízení pro plamenové svařování. Specifikace 
hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy. 
Stanovuje funkční a zkušební požadavky na hadicové sestavy, které jsou dodávány ve 
smontovaném stavu k zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy s pryžovými hadicemi 
podle (ČSN) EN 559. Neplatí pro hadicové sestavy, jejichž hadice nejsou v souladu 
s citovanou (ČSN) EN 559 (např. vysokotlaké hadice). ČSN EN 1256 byla vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN 1256 z dubna 1998. 

ČSN EN 14700 (05 5020) Svařovací materiály. Svařovací materiály pro tvrdé 
návary. Platí pro svařovací materiály určené pro vytváření tvrdých povrchů. Rozsah použití 
zahrnuje povrchy nových konstrukčních částí, polotovarů jakož i povrchů konstrukčních částí, 
které musí odolávat mechanickému, chemickému, tepelnému nebo kombinovanému 
namáhání. Tato evropská norma uvádí požadavky pro klasifikaci svařovacích materiálů 
založené na chemickém složení čistého svarového kovu z obalených elektrod, plněných drátů, 
plněných tyčí, plněných páskových elektrod, spékaných tyčí a kovových prášků a také na 
chemickém složení svařovacích drátů, svařovacích tyčí, páskových elektrod a litých tyčí. 
Bližší údaje o složení svařovacích materiálů jsou v tabulce č. 2. ČSN EN 14700 byla vydána 
v únoru 2006.  

ČSN EN 14640 (05 5325) Svařovací materiály. Svařovací dráty a tyče pro tavné 
svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace. Určuje požadavky na klasifikaci svařovacích 
drátů a tyčí pro tavné svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí  je 
založena na jejich chemickém složení. Složení svařovacích materiálů je v Tabulce č. 1. 
ČSN EN 14640 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 24034 (05 5327) Svařovací materiály. Svařovací dráty a tyče pro 
tavné svařování titanu a slitin titanu. Klasifikace. Určuje požadavky na klasifikaci 
svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování titanu a slitin titanu. Klasifikace svařovacích 
drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení. Přídavné materiály pro svařování titanu 
mají stejné chemické složení svařovacích drátů pro svařování metodou MIG (svařování tavící 
se elektrodou v inertním plynu), jako pro svařování metodou WIG (svařování wolframovou 
elektrodou v inertním plynu), pro plazmové svařování, pro laserové a pro jiné metody tavného 
svařování. Poznámka recenzenta: Text normy je v této části nesrozumitelný. 
ČSN EN ISO 24034 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 14532 (05 5521) Svařovací materiály. Zkušební metody a požadavky na 
jakost. Tento dokument se skládá z následujících částí: Část 1: Základní metody a 
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posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny; Část 2: Doplňkové 
metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny; Část 3: 
Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin. 
V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 14532-1 (05 5521) Svařovací materiály. Zkušební metody a požadavky 
na jakost. Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, 
nikl a niklové slitiny. Předepisuje široký rozsah zkoušek, použitelný pro většinu aplikací. 
Pokud jsou požadovány doplňkové zkoušky (viz /ČSN/ EN 14532-2) mohou být provedeny 
kdykoliv, aniž je třeba opakovat základní zkoušky. ČSN EN 14532-1 byla vydána v lednu 
2006. Nahradila ČSN EN 14532-1 z května 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14532-1 z května 2005 převzala EN 14532-1:2005 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14532-2 (05 5521) Svařovací materiály. Zkušební metody a požadavky 
na jakost. Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, 
nikl a niklové slitiny. Používá se pro svařovací přídavné materiály, pro které je požadována 
doplňková kvalifikace. Ta obsahuje technické požadavky, které musí být splněny. Tyto 
doplňkové zkoušky se používají pro svařovací materiály, pro něž je k dispozici základní 
kvalifikace podle (ČSN) EN 14532-1. Dokument uvádí zkušební metody, rozsah zkoušení 
a požadavky pro doplňkovou kvalifikaci přídavných materiálů. ČSN EN 14532-2 byla vydána 
v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 14532-2 z května 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14534-2 z května 2005 převzala EN 14532-2:2004 schválením k přímému používání 
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 140 
2005 139 
2004 132 
2003 127 
2002 126 
2001 121 
2000 108 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 8 nových nebo novelizovaných norem.  
ČSN EN 14059 (06 1330) Ozdobné olejové svítilny. Požadavky na bezpečnost 

a zkušební metody. Stanovuje zkušební metody a požadavky na ozdobné olejové svítilny 
(dále jen svítilny) používané v domácnostech, v restauracích, v rekreačních zařízeních 
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a v podobných místech pro ozdobné účely. Norma neplatí pro svítilny, které jsou určeny jako 
primární zdroj světla nebo pro průmyslové účely (např. zabezpečení silničních stavenišť). 
Účelem této normy je snížit riziko náhodné otravy malých dětí do tří let, a to omezením 
dosažitelnosti oleje pro svítilny. (Z definice v normě vyplývá, že jde o hořlavou kapalinu, 
např. petrolej.) Za pozornost stojí čl. 4.9 - Přítažlivost pro děti, kde se uvádí: Svítilna se nesmí 
v žádném případě podobat nějakému předmětu nebo obsahovat nějaký předmět, který běžně 
vypadá jako předmět oblíbený dětmi nebo vhodný k použití dětmi mladšími než 36 měsíců. 
Jsou to mj. hračky, kreslené postavičky, zvířátka, rostliny, jídlo nebo nádoby na potraviny 
a nápoje. Za pozornost stojí mj. i čl. 6.2 - Prodejní informace, v němž se požaduje, aby 
v okamžiku prodeje bylo předáno i uvedeno na svítilně nebo na letáčku připojeném ke svítilně 
toto: UPOZORNĚNÍ: V případě malých dětí i malý doušek oleje nebo dokonce sání 
knotu může vést ke smrtelnému poškození plic. UPOZORNĚNÍ: Při polknutí oleje 
nevyvolávejte dávení. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc nebo informační centrum 
pro jedovaté látky a předložte tato upozornění. Poznámka recenzenta: Formálně je odkaz 
na TIS v Praze nesrozumitelný. Doslovný překlad pokládám pro ČR za naprosto nevhodný! 
ČSN EN 14059 byla vydána v únoru 2006. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14059 
z května 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14059 z května 2003 převzala 
EN 14059:2002 vyhlášením ve Věstníku jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Stanoví všeobecné požadavky 
a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, značení 
a souvisejících metod zkoušení spotřebičů na plynná paliva pro provozy společného 
stravování a pro velkopekárny. Zvláštní požadavky jsou uvedeny v části 2. Tento dokument 
platí pro profesionální velkokuchyňské a pekárenské spotřebiče spalující plynné palivo při 
přípravě potravin a nápojů. Tento dokument se týká pouze zkoušek typu; používá se pouze 
výhřevnost (Hi) a spodní Wobbeho číslo (Wi). Rozsáhlá norma, cca 67 stran. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. 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 203-1 byla vydána v lednu 
2006. Nahradila ČSN EN 203-1 z května 1994. 

ČSN EN 203-2-1 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-1: Zvláštní požadavky. Otevřené hořáky pro varné jednotky 
a hluboké pánve (WOK). Stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska 
bezpečnosti, hospodárného využívání energie a značení atmosférických otevřených hořáků, 
plotnových hořáků a neuzavřených plotnových hořáků na plynné palivo pro průmyslové 
použití. Tato norma rovněž uvádí zkušební metody pro kontrolu těchto charakteristik. Norma 
se týká pouze zkoušení typu. Tato zvláštní norma obsahuje v různých kapitolách (1, 2, 5, 6, 7 
a 9) jen dodatky/doplňky k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy 
společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. 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 203-2-1 byla vydána 
v březnu 2006. 

ČSN EN 203-2-3 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-3: Zvláštní požadavky. Varné kotle. Stanoví zkušební metody 
a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného 
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využívání energie a značení varných kotlů na plynná paliva pro průmyslové použití. Norma se 
týká pouze zkoušení typu. Tato zvláštní norma obsahuje v různých kapitolách (1, 2, 3, 5, 6, 7 
a 9) jen dodatky/doplňky k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy 
společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. 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 203-2-3 byla vydána 
v březnu 2006. 

ČSN EN 203-2-4 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-4: Zvláštní požadavky. Ponorné smažiče. Stanoví zkušební metody 
a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného 
využívání energie a značení ponorných smažičů na plynná paliva pro průmyslové použití. 
Norma se týká pouze zkoušení typu. Tato zvláštní norma obsahuje v různých kapitolách (1, 2, 
5, 6, 7 a 9) jen dodatky/doplňky k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy 
společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. 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 203-2-4 byla vydána 
v březnu 2006. 

ČSN EN 203-2-6 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-6: Zvláštní požadavky. Ohřívače vody pro přípravu nápojů. Stanoví 
zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti 
a hospodárného využívání energie a značení ohřívačů vody na plynná paliva pro přípravu 
nápojů pro průmyslové využití. Tato norma se týká pouze zkoušení typu. V různých 
kapitolách obsahuje jen dodatky/doplňky k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro 
provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. Poznámka recenzenta: Do českého 
právního řádu je směrnice zavedena nařízením vlády č.22/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění. ČSN EN 203-2-6 byla 
vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN 203-2-8 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-9: Zvláštní požadavky. Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou 
úpravu pokrmů. Stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska 
bezpečnosti a hospodárného využívání energie u smažicích pánví a smažicích nádob pro 
přípravu pokrmů z rýže. V normě jsou rovněž stanoveny metody zkoušení vhodné pro 
kontrolu těchto charakteristik. Tato norma se týká pouze zkoušení typu. V různých kapitolách 
obsahuje jen dodatky/doplňky k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy 
společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost stojí 
Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 
90/396/EHS, která se týká spotřebičů na plynná paliva. Poznámka recenzenta: Do českého 
právního řádu je směrnice zavedena nařízením vlády č.22/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění. ČSN EN 203-2-8 byla 
vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN 203-2-9 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného 
stravování. Část 2-9: Zvláštní požadavky. Plotnové varné jednotky, varné plotny 
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a kontaktní opékače. Stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska 
bezpečnosti a hospodárného využívání energie plotnových varných jednotek, varných ploten 
a kontaktních opékačů s uzavřenými hořáky a s odvodem spalin určeným způsobem. Tato 
norma se týká pouze zkoušení typu. V různých kapitolách obsahuje jen dodatky/doplňky 
k (ČSN) EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování. Část 1: 
Všeobecné požadavky na bezpečnost. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnici 90/396/EHS, která se týká spotřebičů na 
plynná paliva. Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu je směrnice zavedena 
nařízením vlády č.22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných 
paliv, v platném znění. ČSN EN 203-2-9 byla vydána v dubnu 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 204 
2005 196 
2004 192 
2003 156 
2002 149 
2001 137 
2000 116 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 6 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN ISO 11439 (07 8339) Lahve na přepravu plynů. Vysokotlaké lahve na 
zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech. Stanovuje minimální 
požadavky pro opakovaně plnitelé plynové lahve s nízkou hmotností, určené pouze pro 
skladování zemního plynu stlačeného vysokým tlakem jako paliva v motorových vozidlech, 
ke kterým mají být lahve připojeny. Provozní podmínky nezahrnují vnější zatížení, které 
může vzniknout srážkou vozidel, atd. Zahrnuje lahve jakékoliv ocelové, hliníkové nebo 
nekovové konstrukce, užívající jakékoli konstrukce nebo metody výroby vhodné pro určené 
provozní podmínky. Tato mezinárodní norma nezahrnuje lahve z nerezové oceli nebo 
svařované konstrukce. Rozsáhlá norma, cca 72 stran. ČSN EN ISO 11439 byla vydána 
v únoru 2006. Nahradila ČSN EN ISO 11439 ze září 2001. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN ISO 11439 (07 8339) ze září 2001 převzala EN ISO 11439:2000 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 1439 (07 8441) Zařízení a příslušenství na LPG. Znovuplnitelné 
svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových 
plynů (LPG). Zkušební postup před plněním, v průběhu a po naplnění. Stanovuje 
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postupy, které je třeba používat při kontrole znovuplnitelných svařovaných a natvrdo 
pájených lahví na přepravu LPG (dále jen lahve) prováděné před jejich plněním, v průběhu 
plnění a po naplnění. Norma platí pro lahve s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů 
včetně, s minimální tloušťkou stěny 1,5 mm (viz (ČSN) EN 1442 a (ČSN) EN 12807). Tato 
norma neplatí pro lahve trvale instalované ve vozidlech, ani pro dílenská a plnicí zařízení. Za 
pozornost stojí v kapitole 6 – Podmínky plnění, tyto články: 6.1 Bezpečné plnicí množství: 
Lahve nesmějí být plněny nad bezpečné plnicí množství. Bezpečné plnicí množství se určuje 
z bezpečného plnicího poměru schváleného příslušnými národními kompetentními úřady 
v souladu s přílohou A. 6.2 Bezpečná plnicí směs a kvalita: Lahve musí být plněny 
odpovídající směsí a kvalitou LPG. Zvláštní pozornost se musí věnovat tomu, aby nebyly 
přítomny znečišťující látky, které by mohly způsobit poškození. ČSN EN 1439 byla vydána 
v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 1439 z března 1998. 

ČSN EN 14794 (07 8444) Zařízení a příslušenství na LPG. Znovuplnitelné 
hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Zkušební 
postup před plněním, v průběhu a po naplnění. Stanovuje postupy, které je třeba používat 
při kontrole znovuplnitelných svařovaných hliníkových lahví na přepravu LPG (dále jen 
lahve) prováděné před jejich plněním, v průběhu plnění a po naplnění. Norma platí pro lahve 
(viz (ČSN) EN 13110) s vodním objemem od 0,5 litu nejvýše do 150 litrů. Tato norma neplatí 
pro lahve trvale instalované ve vozidlech, ani pro dílenská a plnicí zařízení. Za pozornost stojí 
v kapitole 6 – Základní podmínky plnění, tyto články: 6.1 Bezpečné plnicí množství: Lahve 
nesmějí být plněny nad bezpečné plnicí množství. Bezpečné plnicí množství se určuje 
z bezpečného plnicího poměru schváleného příslušnými národními kompetentními úřady 
v souladu s přílohou A. 6.2 Bezpečná plnicí směs a kvalita: Lahve musí být plněny 
odpovídající směsí a kvalitou LPG. Zvláštní pozornost se musí věnovat tomu, aby nebyly 
přítomny znečišťující látky, které by mohly způsobit korozi. Zvláštní pozornost se musí 
věnovat tomu, aby v lahvi nebyly přítomny znečišťující látky, které při reakci s materiálem 
lahve a složkami produkují vodík. Odorizace a jiné přísady, jsou-li požadovány, musí být 
voleny tak, aby neovlivňovaly materiál lahve. ČSN EN 14794 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 14763 (07 8462) Zařízení a příslušenství na LPG. Znovuplnitelné 
kompozicové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Zkušební 
postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění. Stanovuje postupy, které je třeba 
používat při kontrole znovuplnitelných kompozicových lahví na přepravu zkapalněných 
uhlovodíkových plynů (LPG) (dále jen lahve) prováděné před jejich plněním, v průběhu 
plnění a po naplnění. Norma platí pro lahve s vodním objemem od 0,5 litrů nejvýše do 
150 litrů. Tato norma neplatí pro lahve trvale instalované ve vozidlech, ani pro dílenská 
a plnicí zařízení. Tato evropská norma je použitelná pro lahve, které jsou vyrobeny v souladu 
s EN 14427. ČSN EN 14763 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 14767 (07 8467) Zařízení a příslušenství na LPG. Znovuplnitelné 
kompozicové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Pravidelná 
revize. Stanovuje intervaly pravidelných revizí, postupy revize, kontroly a zkoušení 
znovuplnitelných kompozicových lahví na přepravu LPG s vodním objemem od 0,5 litru 
nejvýše do 150 litrů. Tato norma platí pro lahve, které mají liner z kovového materiálu 
(svařovaného nebo bezešvého) nebo z nekovového materiálu (nebo jejich směsí) vyztuženého 
vinutým kompozitem sestávajícím ze skleněných, uhlíkových nebo aramidových vláken (nebo 
jejich směsí) zalitých v matrici. Tato norma je rovněž aplikovatelná na kompozicové lahve 
bez linerů. ČSN EN 14767 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN ISO 11114-4 (07 8609) Lahve na přepravu plynů. Kompatibilita 
materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem. Část 4: Zkušební metody pro výběr 
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materiálů odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem. Stanovuje zkušební 
metody a vyhodnocování výsledků těchto zkoušek za účelem stanovení jakosti ocelí 
vhodných pro použití při výrobě lahví (do objemu 3 000 litrů) na vodík a další plyny 
způsobující křehnutí. Tato část se týká pouze bezešvých ocelových lahví na plyny. Požadavky 
této části nejsou použitelné, pokud alespoň jedna z následujících podmínek pro zamýšlený 
provoz je splněna: - pracovní tlak plněného plynu způsobujícího křehnutí je menší než 20 % 
zkušebního tlaku lahve; - parciální tlak plněného plynu nebo plynné směsi, které způsobují 
křehnutí je menší než 5 MPa (50 bar) v případě vodíku a dalších křehnutí způsobujících 
plynů, s výjimkou sirovodíku a methylmerkaptanu, v těchto případech parciální tlak nesmí 
překročit 0,25 MPa (2,2 bar). ČSN EN ISO 11114-4 byla vydána v květnu 2006. 

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. Pohyb norem v této poměrně malé třídě 
od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 36 
2005 35 
2004 36 
2003 39 
2002 40 
2001 42 
2000 36 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 1 novelizovanou normu.  

ČSN EN 60308 (08 6505) Vodní turbíny. Zkoušení řídicích systémů. Zabývá se 
definicí a charakteristikou řídicích systémů vodních turbín a je podkladem pro nabídkové 
dokumenty a technické nabídky. Norma není omezena na funkce současných regulátorů, ale 
také obsahuje jiné funkce, které mohou být přiděleny řídicímu systému, takové jako například 
funkce sekvenčního řízení, bezpečnost, zajištění ovládací energie. Norma zahrnuje následující 
systémy: - regulaci otáček, výkonu, otevření, vodních hladin a průtoku pro turbíny všech 
typů; - elektronická, elektrická a tekutinová silová zařízení; - bezpečnostní zařízení; - 
spouštěcí a odstavovaní zařízení atd. Rozsáhlá norma, cca 78 stran. ČSN EN 60308 byla 
vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 08 6505 z 14. 5. 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. Pohyb norem v této 
poměrně malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 30



 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 23 
2005 24 
2004 27 
2003 33 
2002 50 
2001 46 
2000 46 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 54 
2005 55 
2004 55 
2003 61 
2002 62 
2001 74 
2000 75 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 1 novou normu.  

ČSN P CEN ISO/TS 8662 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí. Měření vibrací 
na rukojeti. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecně; Část 2: Sekací a nýtovací 
kladiva; Část 3: Vrtací a rotační kladiva; Část 4: Brusky; Část 5: Bourací a sbíjecí kladiva; 
Část 6: Příklepové vrtačky; Část 7: Utahováky šroubů a matic a šroubováky s rázovým, 
impulsním nebo řehtačkovým pohonem; Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické 
brusky; Část 9: Pěchovačky; Část 10: Prostřihávačky a nůžky; Část 11: Zarážecí nářadí; 
Část 12: Pily a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem; 
Část 13: Brusky s upínacím pouzdrem; Část 14: Sekací a nýtovací kladiva. V prvém pololetí 
2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí. Měření 
vibrací na rukojeti. Část 11: Zarážecí nářadí. Specifikuje laboratorní metodu měření 
vibrací tvořených jednotlivými ději na rukojeti zarážecích nářadí. Jednotlivý děj je tvořen 
mechanickým rázem nebo sérií jednotlivých rázů v intervalech delších než 0,2 s. Jedná se 
o postup typové zkoušky ke stanovení hodnoty vibrací na rukojeti ručního mechanizovaného 
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nářadí, které pracuje se specifikovaným zatížením. V případě zarážecích nářadí, na které se 
vztahuje tato část normy, může být potřebný příkon zajišťován pneumatickým nebo 
hydraulickým tlakem, hořlavými plyny ve vnitřním spalovacím motoru nebo napětím pružiny. 
Zarážecí nářadí mohou být uváděna do chodu jednotlivým působením, kontaktním nebo 
nepřerušovaným působením. Platí také pro zarážecí materiály zahrnující hřebíky, skoby, 
kolíky, zvlněné spony, šrouby používané jako hřebíky, hmoždinky, spojky, kabelové objímky 
a podpěry základu. Záměrem je, aby výsledky aplikace této části normy byly využity při 
porovnání různých modelů stejného typu mechanizovaného nářadí. Za pozornost konečně 
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: Směrnice 98/37/ES, 
ve znění Směrnice 98/79/ES je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví  technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 byla vydána v únoru 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 134 
2005 143 
2004 141 
2003 149 
2002 149 
2001 148 
2000 144 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 1 novelizovanou normu.  

ČSN EN ISO 13710 (11 7014) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl. 
Objemová čerpadla s kmitavým pohybem. Předepisuje požadavky pro objemová čerpadla 
a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem pro použití v ropném, petrochemickém 
a plynárenském průmyslu. Vztahuje se jak na přímočinné typy, tak na typy se strojním 
pohonem na upevňovací desce. Tato norma neplatí pro dávkovací a rotační objemová 
čerpadla. Za pozornost stojí v kapitole 3 - Termíny a definice, tato definice v čl. 3.5 Hořlavá 
kapalina (flammable liquid) - kapalina, jejíž bod vzplanutí v uzavřeném kelímku určený 
doporučenými zkušebními postupy a přístroji je nižší než 37,8 ºC (100 °F). Dále v normě stojí 
za pozornost kapitola 5 - Zákonné požadavky, kde se uvádí: „Odběratel a dodavatel musí 
společně stanovit opatření, která je nutno provést ke splnění jakýchkoli národních zákonů, 
předpisů, nařízení nebo pravidel týkajících se daného zařízení.“ Velmi rozsáhlá norma, cca 81 
stran. ČSN EN ISO 13710 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 13710 
z prosince 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13710 z prosince 2004 převzala 
EN ISO 13710:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma přejímá 
revidovanou verzi překladem. 
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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. Pohyb norem v této menší třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 61 
2005 60 
2004 46 
2003 45 
2002 45 
2001 39 
2000 39 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou 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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 
je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 480 
2005 468 
2004 450 
2003 474 
2002 525 
2001 499 
2000 479 

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. Pohyb norem v této poměrně malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 43 
2005 44 
2004 47 
2003 55 
2002 53 
2001 54 
2000 48 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

Třída 15 - Výrobky z plechu a drátu 

Zahrnuje normy pro pružinové vložky a pro kovová pletiva, tkaniny a sítě. Tato třída 
českých technických norem není v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této velmi 
malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006   3 
2005   3 
2004   3 
2003   7 
2002   7 
2001 16 
2000 26 

Třída 16 - Výrobky z plechu a drátu 

Zahrnuje další normy pro nejrůznější výrobky z plechu a drátů, např. nejrůznější 
kovové obaly, kanystry, víčka na obaly, zámky stavební i nábytkové, stavební kování, závěsy 
dveřní i okenní, kování stavební, okenní, dveřní i nábytkové apod. Tato třída českých 
technických norem není v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této poměrně malé 
třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 37 
2005 45 
2004 41 
2003 42 
2002 41 
2001 41 
2000 43 
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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. Pohyb norem v této velmi malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006   4 
2005   4 
2004   6 
2003   6 
2002   6 
2001 19 
2000 19 

Třída 18 - Průmyslová automatizace 

Obsahuje všeobecné normy pro průmyslovou automatizaci, 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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 108 
2005   92 
2004   98 
2003 103 
2002 101 
2001   99 
2000 101 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 3 nové nebo novelizované normy.  
ČSN EN 61499-1 (18 0441) Funkční bloky. Část 1: Architektura. Vydána v dubnu 

2006. 

ČSN EN 61499-2 (18 0441) Funkční bloky. Část 2: Požadavky na programové 
vybavení. Vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 62194 (18 8004) Metoda hodnocení tepelné funkce krytů. Rozsáhlá norma 
(cca 61 stran) obsahuje pouze první list s Národní předmluvou v českém jazyce, jinak je celá 
uvedena paralelně ve francouzském a v anglickém jazyce. Norma uvádí tuto Anotaci obsahu: 
Tato norma popisuje metodu hodnocení tepelné funkce prázdných krytů v laboratorním 
prostředí (podle IEC 60917 a IEC 60297). Norma rovněž popisuje metody hodnocení krytů 
pro vnější prostředí (podle IEC 61969). Norma obsahuje kritéria pro stanovení faktorů tepelné 
absorpce vzhledem na: - zásady návrhu krytu; - interní tepelnou zátěž; - sluneční záření. 
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Faktor absorpce krytu poskytuje společnou hodnotu pro porovnání a výběr krytů, které jsou 
ve shodě s touto normou. ČSN EN 62194 byla vydána v dubnu 2006. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 
 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 133 
2005 142 
2004 128 
2003 140 
2002 138 
2001 128 
2000 111 

 
 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 1 novelizovanou normu.  

ČSN EN ISO 7998 (19 5100) Oční optika. Brýlové obruby. Seznam 
ekvivalentních termínů a slovník. Definuje termíny vztahujícím se k brýlovým obrubám 
a brýlovým čočkám a uvádí se seznam ekvivalentních termínů v angličtině, francouzštině, 
ruštině, němčině, italštině, španělštině, americké angličtině, japonštině (s fonetickou 
výslovností) a čínštině pro části těchto obrub. Norma neplatí pro ochranné brýle. Český text 
normy obsahuje pouze ekvivalentní termíny v angličtině, francouzštině, ruštině a němčině. 
Definice norma neobsahuje. ČSN EN ISO 7998 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN ISO 7998 z ledna 1998. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 122 
2005 118 
2004 118 
2003 137 
2002 123 
2001 123 
2000 141 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 60 
2005 70 
2004 70 
2003 73 
2002 72 
2001 72 
2000 72 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 1 novelizovanou normu.  

ČSN EN 692 (21 0711) Obráběcí a tvářecí stroje. Mechanické lisy. Bezpečnost. 
Tato evropská norma je nornou typu „C“ jak je stanoveno v (ČSN) EN ISO 12100-1. 
Stanovuje technické bezpečnostní požadavky, které si musí osvojit zaměstnanci zabývající se 
konstruováním, výrobou a dodáváním mechanických lisů vybavených spojkou se silovým 
stykem určených k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících částečně ze 
studeného kovu. Zahrnuje rovněž lisy určené jak na tváření kovů za studena, tak na 
zpracování jiných materiálů (např. lepenky, plastů, pryže nebo kůže) a kovových prášků 
stejným způsobem. Požadavky obsažené v této normě berou v úvahu předpokládané použití 
stroje, jak je uvedeno v 3.22 z (ČSN) EN ISO 12100-1:2003. Tato norma předpokládá přístup 
k lisu ze všech stran, s přihlédnutím k nebezpečím během různých fází životnosti stroje, 
popsaným v kapitole 4 a stanoví bezpečnostní opatření jak pro obsluhu, tak i pro jiné 
ohrožené zaměstnance. (V této kapitole, jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, jsou 
tabelárně zpracována závažná nebezpečí při práci s tímto strojním zařízením, a to: nebezpečí 
úrazová, včetně úrazu elektrickým proudem, nebezpečí z hluku a vibrací, z látek a materiálů, 
nebezpečí požáru a výbuchu a konečně nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických 
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zásad.) V kapitole 5 jsou pak, jako obvykle, příslušné bezpečnostní požadavky. Norma platí 
rovněž pro pomocná zařízení, která jsou nedílnou součástí lisu a také platí pro stroje, které 
jsou integrovány do automatické výrobní linky, jejíž nebezpečí a riziko, kterému je (obsluha) 
vystavena, jsou srovnatelná se samostatně pracujícími stroji. Tato evropská norma nezahrnuje 
mechanické lisy se spojkou s tvarovým stykem. Tato evropská norma nezahrnuje stroje, 
jejichž hlavním konstrukčním účelem je: a) stříhání plechu tabulovými nůžkami; 
b) zhotovování mechanických spojů, například nýtování, sešívání drátem nebo stehování; 
c) ohýbání nebo ohraňování; d) rovnání; e) děrování; f) vytlačování; g) zápustkové kování 
nebo objemové tváření za studena; h) zhutňování kovového prášku; i) děrování na 
jednoúčelových děrovacích strojích konstruovaných výhradně pro profily, např. pro 
stavebnictví. Nevztahuje se na stroje, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto 
dokumentu v CEN. Rozsáhlá norma, cca 69 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: Do českého právního řádu je směrnice 
pro strojní zařízení 98/37/ES, změněná směrnicí 98/79/ES zavedena nařízením vlády 
č.24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění“. 
ČSN EN 692 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 692 z prosince 1997. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 488 
2005 500 
2004 421 
2003 546 
2002 631 
2001 633 
2000 760 

Třída 23 - Nářadí 

Zahrnuje nejrůznější nástroje, např. kladiva, kleště, hasáky, klíče, šroubováky, sekáče, 
kartáčnické výrobky, násady, lopaty, motyky, různé zemědělské a zednické nářadí i mecha-
nické ruční nářadí apod. Tato třída českých technických norem není v SZÚ systematicky 
sledována. Pohyb norem v této malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006   43 
2005   51 
2004   51 
2003   67 
2002   66 
2001 147 
2000 152 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 273 
2005 267 
2004 266 
2003 269 
2002 269 
2001 267 
2000 267 

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 505 
2005 498 
2004 497 
2003 488 
2002 529 
2001 544 
2000 551 

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, 
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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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 243 
2005 233 
2004 237 
2003 220 
2002 269 
2001 257 
2000 243 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 7 nových nebo novelizovaných norem.  

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) a Část 3: Maximální pracovní nosnosti 
(technická specifikace). V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN P ISO/TS 8611-3 (26 9118) Palety pro manipulaci s materiálem. Prosté 
palety. Část 3: Maximální pracovní nosnosti. Nabízí odpovídající metody zkoušení pro 
stanovení rozsahu maximálních pracovních nosností pro různé užitečné nosnosti a podmínky 
ložení a podepření, které závisí na povaze přenášeného nákladu. ČSN P ISO/TS 8611-3 byla 
vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 12641 (26 9376) Výměnné nástavby a užitková vozidla. Plachty. Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Minimální požadavky a Část 2: Minimální požadavky 
pro boční zástěny. V prvním pololetí 20096 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 12641-1 (26 9376) Výměnné nástavby a užitková vozidla. Plachty. Část 
1: Minimální požadavky. Stanovuje minimální požadavky na pevnost a připevnění plachet 
používaných na výměnných nástavbách pro kombinovanou dopravu a může být použita také 
jinde, např. pro užitková vozidla. ČSN EN 12641-1 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12641-1 z června 2001. 

ČSN EN 12574 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad. Norma se skládá 
z těchto částí: Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem 
(víky) a pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo kapsovými závěsy. Rozměry 
a provedení; Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení; Část 3: Bezpečnostní 
a zdravotní požadavky. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 12574-1 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad. Část 1: Kontejnery 
s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem(y), pro vyklápěcí zařízení 
s čepovými, dvoučepovými nebo kapsovými závěsy. Rozměry a provedení. Stanovuje 
rozměry a požadavky na stacionární kontejnery na odpad bez kol nebo s koly pouze k účelu 
polohování, s plochým nebo klenutým víkem (víky) a s objemy do 10 000 l pro vyklápěcí 
zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo kapsovými závěsy. ČSN EN 12574-1 byla vydána 
v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 12574-1 ze srpna 2002.  
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ČSN EN 12574-2 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad. Část 2: Požadavky 
na provedení a metody zkoušení. Stanovuje metody zkoušení pro stacionární kontejnery na 
odpad podle (ČSN) EN 12574-1. Rovněž stanovuje cílové požadavky, které musí být 
dosaženy buď při zkouškách nebo po nich. Za pozornost stojí čl. 4.10.4, jímž se předepisuje 
zkouška s figurínou dítěte. ČSN EN 12574-2 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12574-2 ze srpna 2002.  

ČSN EN 12507 (26 9386) Dopravní služby. Návod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 
v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví. Stanovuje návod 
pro aplikaci (ČSN) EN ISO 9001 „Systémy managementu kvality“ k zajištění služeb nákladní 
dopravy po silnici a železnici, včetně skladování a činností v distribuci. ČSN EN 12507 byla 
vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 12507 z října 2000. 

ČSN EN 14873-1 (26 9393) Činnosti spojené se stěhováním nábytku. Skladování 
nábytku a osobního majetku soukromých osob. Část 1: Specifikace skladovacích 
zařízení a souvisící zajištění skladu. Vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 14873-2 (26 9393) Činnosti spojené se stěhováním nábytku. Skladování 
nábytku a osobního majetku soukromých osob. Část 2: Zajištění služby. Vydána v únoru 
2006.  

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

Zahrnuje technické normy pro dopravní zařízení, jeřáby mostové, sloupové, portálové 
i konzolové, zdvihadla a kladkostroje, stojanové zvedáky, háky a pojistný materiál, jeřábové 
dráhy, visuté lanové dráhy nákladní i osobní, lyžařské vleky, výtahy, šachty a strojovny 
výtahů, stavební výtahy, dále normy na provoz výtahů. Konečně předmětové normy na 
nejrůznější stroje a zařízení pro zemní práce (parametry, provoz i údržba, bezpečnostní 
požadavky), stroje pro stavební a silniční práce, (jako např. dempry, skrejpry, grejdry a jejich 
součástky, díly, komponenty), pojízdné stroje pro stavbu vozovek, stroje a zařízení pro 
zhutňování, výrobu směsí, pro zpracování stavebních materiálů a drtiče nerostných materiálů. 
Tato třída českých technických norem je v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této 
třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 342 
2005 305 
2004 302 
2003 305 
2002 296 
2001 280 
2000 312 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 12 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 14502 (27 0138) Jeřáby. Zařízení pro zdvihání osob. Norma se skládá 
z těchto částí: Část 1: Závěsné koše, Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  
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ČSN EN 14502-1 (27 0138) Jeřáby. Zařízení pro zdvihání osob. Část 1: Závěsné 
koše. Používá se pro koše zavěšené na jeřábech, které jsou zkonstruovány a vyrobeny podle 
harmonizovaných norem pojednávajících o zdvihání osob. Tato norma nezahrnuje ovládání 
pohybu košů a není určena pro výtahy pro jeřábníky a pohyblivé kabiny. Tato evropská 
norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech ve vztahu 
k zavěšeným košům, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných 
výrobcem (viz kapitola 4). Významná nebezpečí, o kterých pojednává tento dokument, jsou 
uvedena v kapitole 4, kde jsou specifikována jen nebezpečí úrazová, včetně úrazu elektrickým 
proudem. Tato evropská norma se nepoužívá pro závěsné koše, které byly vyrobeny před 
datem schválení této normy v 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 14502-1 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14502-2 (27 0138) Jeřáby. Zařízení pro zdvihání osob. Část 2: Svisle 
pohyblivá ovládací místa obsluhy. Stanovuje další požadavky pro návrh svisle pohyblivých 
ovládacích míst obsluhy na jeřábech. Všeobecné požadavky na ovládací místa obsluhy jsou 
uvedeny v (ČSN) EN 13557. Tato evropská norma také uvádí požadavky na poháněcí 
mechanizmus, nosné a závěsné systémy a na bezpečnostní zařízení svisle pohyblivých 
ovládacích míst obsluhy. Nejsou v ní zahrnuta nebezpečí, která se mohou vyskytnout při 
přepravě a montáži, uvádění do provozu, úpravách a údržbě, vyřazování z provozu nebo při 
likvidaci. Tato norma není určena pro ovládací místa obsluhy, která se pohybují s břemenem 
nebo s prostředkem pro uchopení břemen. Dále není určena pro výtahy pro jeřábníky. 
Nepojednává o nebezpečí hluku, protože hluk při pohybu svisle pohyblivého ovládacího 
místa obsluhy je zanedbatelný při porovnání s hlukem při běžném provozu jeřábu. Významná 
nebezpečí, o kterých pojednává tato evropská norma jsou uvedena v kapitole 4; obsahuje 
především úrazová nebezpečí, včetně elektrických, nebezpečí vibrací, nevhodné úpravy 
pracovního sedadla a nedostatečné viditelnosti. Tato norma se nepoužívá pro svisle pohyblivá 
ovládací místa obsluhy zařízení, která byla vyrobena před datem schválení této normy v 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN ISO 14502-2 byla 
vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 13796 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Vozy. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, 
sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy, Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti 
skluzu a Část 3: Zkoušky únavy. . Všechny části specifikují různé  bezpečnostní požadavky pro 
vozy osobních lanových drah; platí pro různé typy zařízení a berou v úvahu i jejich okolí. 
Všechny části neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy. Za pozornost 
konečně stojí – ve všech třech částech normy - Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to k směrnici nového přístupu 2000/9/ES vztahující se na 
osobní lanové dráhy. Poznámka recenzenta: Směrnice 2000/9/ES o lanových dráhách pro 
dopravu osob je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády č. 70/2002 Sb., 
o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob. V prvním pololetí 2006 byly 
k dispozici všechny tři části:  

ČSN EN 13796-1 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. 
Vozy. Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, 
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montážní vozy, vlečné závěsy. Specifikuje bezpečnostní požadavky pro vozy osobních 
lanových drah. Zahrnuje požadavky k zabránění úrazů a k ochraně pracovníků. Rozsáhlá 
norma, cca 57 stran. ČSN EN 13796-1 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13796-2 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. 
Vozy. Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu. Specifikuje bezpečnostní požadavky 
pro vozy osobních lanových drah. Norma uvádí požadavky, které je třeba splnit při zkoušení 
odolnosti uchycení připevněného na: - tažné nebo dopravní lano vozů jednolanových nebo 
dvoulanových lanových drah s pevnými nebo odpojitelnými uchyceními uvedené v 7.4 části 1 
této normy; - vlečné lano lyžařských vleků s pevnými uchyceními uvedené v 7.6.2 části 1 této 
normy. ČSN EN 13796-2 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. 
Vozy. Část 3: Zkoušky na únavu. Specifikuje bezpečnostní požadavky pro vozy osobních 
lanových drah. Uvádí požadavky, na zkoušky únavy vozů oběžných lanových drah s nosností 
nejvíce 16 osob v souladu s 6.3.3.1 části 1 této normy. ČSN EN 13796-3 byla vydána v lednu 
2006. 

ČSN EN 13782 (27 6002) Prostředky lidové zábavy. Stany. Bezpečnost. Stanovuje 
bezpečnostní požadavky, které je nutné dodržet při konstrukci, výpočtu, výrobě, montáži, 
údržbě, provozu, prohlídce a zkoušení mobilních dočasně postavených stanových konstrukcí 
s půdorysnou plochou větší než 50 m2. Pro stany s menší půdorysnou plochou než 50 m2 není 
zapotřebí vystavení revizní knihy (viz kapitolu 14); v tomto případě předkládá výrobce 
dokumentaci týkající se hořlavosti plachtových materiálů a stability konstrukce. Ve smyslu 
této normy lze dva stany považovat za dva stany na sobě nezávislé, jestliže odstup mezi nimi 
je větší než 5 m, pokud není jinak dohodnuto. Jedná se o stany, které jsou určeny 
k opakovanému postavení a demontování bez újmy na materiálu, a to dočasně a také 
krátkodobě nebo dlouhodobě, na různých místech a pro různé účely. Zjednodušený výpočet je 
povolen pro tradiční stany (typu „pole and rope“) s maximálním rozpětím 12 m a maximální 
kapacitou 300 osob. Oblast použití této evropské normy zahrnuje všechny druhy dočasně 
stavěných zastřešených konstrukcí. Norma platí pro dočasně postavené a demontované stany 
pro použití kdekoliv na výstavách zábavných akcích (poutích). Obsah této normy shrnuje 
pokud možno různé existující národní předpisy a směrnice. ČSN EN 13782 byla vydána 
v červnu 2006.  

ČSN ISO 10262 (27 7532) Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rypadla. 
Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy. Tato norma 
obsahuje v českém jazyce pouze Národní předmluvu a tuto Anotaci obsahu: Tato 
mezinárodní norma stanoví odpovídající opakovatelné zkušební postupy a požadavky na 
provedení pro hodnocení ochranných krytů obsluhy, které podstupují zatížení. Tyto ochranné 
kryty jsou obvykle určeny k zajištění přiměřené ochrany proti předmětům (např. kamenům 
a suti), které mohou zepředu nebo shora proniknout na stanoviště obsluhy. Tato mezinárodní 
norma platí pro hydraulická lopatová rypadla definovaná v (ČSN) ISO 7135, pokud jsou 
vybavena ochrannými kryty na stanovišti obsluhy. Plný text normy (12 stran) je anglický. 
ČSN ISO 10262 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN EN ISO 3449 (27 7537) Stroje pro zemní práce. Ochranné konstrukce 
chránící před padajícími předměty. Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení. 
Předepisuje laboratorní zkoušky pro měření strukturálních vlastností a stanovuje požadavky 
na provedení reprezentativní zkoušky ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům 
(FOPS – falling-object protective structure) určené pro použití na strojích pro zemní práce 
ovládaných řidičem a definovaných v ISO 6465. Je použitelná pro obě zkoušky ochranných 
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konstrukcí FOSP dodávaných jako nedílná součást stroje a pro ty, které jsou dodávány 
samostatně pro přídavná zařízení ke stroji. Neplatí pro použití ochranných konstrukcí FOSP 
určených pro kompaktory odpadu, rýpadla, válce, rýhovače, pokladače potrubí, pro sedadlo 
pro obsluhu přídavného pracovního prostředku (např. přídavné rýpalové zařízení) nebo pro 
stroje s jmenovitým výkonem nižším než 15 kW. 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 tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN ISO 3449 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 13627 ze 
srpna 2001 a ČSN EN ISO 3449 ze září 1994. 

ČSN ISO 24410 (27 7542) Stroje pro zemní práce. Připojení pracovních 
prostředků nakladačů řízených prokluzem kol. Tato norma je uvedena celá v anglickém 
jazyce, v českém jazyce je jen jeden list s Národní předmluvou a touto Anotací obsahu. 
Norma stanoví rozměrová omezení upínacích desek pracovních prostředků pro zaměnitelnost 
pracovních prostředků na nakladačích řízených prokluzem kol. Platí pro nakladače řízené 
prokluzem kol podle ISO 6165, jejichž provozní hmotnost je 4 500 kg nebo menší. Úzké 
nakladače řízené prokluzem kol mohou mít šířku nedovolující dodržení této mezinárodní 
normy. Požadavky této normy neomezují konstrukci soustavy zajištění rychloupínacího 
zařízení, která je ponechána na uvážení výrobce. Norma neplatí pro upínací desky pracovních 
prostředků připojených k rychloupínacímu zařízení příčnou soustavou zajištění. 
ČSN ISO 24410 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN ISO 21507 (27 7543) Stroje pro zemní práce. Požadavky na provedení 
nekovových palivových nádrží. Tato norma obsahuje česky pouze první dvě strany 
s Národní přílohou a touto Anotací obsahu: Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na 
provedení nekovových palivových nádrží strojů pro zemní práce definovaných 
v (ČSN EN) ISO 6165. Celý ostatní text stručné normy (cca 7 stran) je anglicky. 
ČSN ISO 21507 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah 
a provedení. Tato norma je uvedena celá v anglickém jazyce, v českém jazyce je jen jedna 
strana, která obsahuje Národní předmluvu a tuto Anotaci obsahu. Norma specifikuje obsah 
a udává pravidla pro provedení příruček obsluhy pro stroje pro zemní práce definované 
v (ČSN EN) ISO 6165. Je určena pro výrobce strojního zařízení při navrhování a předkládání 
těchto příruček. ČSN ISO 6750 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN ISO 6750 
z května 1994.  

ČSN EN 13102 (27 8910) Stroje pro výrobu keramiky. Bezpečnost. Nakládání 
a vykládání jemných keramických dlaždic. Platí pro: - stroje pro stohování nebo odebírání 
vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových 
dlaždic na/z pevných nebo pohyblivých podložek; - stroje pro nakládání nebo vykládání 
vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových 
dlaždic do/z přepravníků; - stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo 
nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic na/ze 
stohovacích rámů. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné 
situace a události uvedené v kapitole 4, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a 
za podmínek předpokládaných výrobcem. (Tato kapitola obsahuje pouze úrazová rizika.) 
Norma předepisuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikající 
během uvedení do provozu, obsluhy a údržby. Rozhraní (interface) stohů a přepravníků 
s přepravním systémem uvádí tato evropská norma pouze jako příklady, nikoliv jako všechny 
možnosti. Tato norma neplatí pro: - stroje pro stohování a odebírání štípaných dlaždic nebo 
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střešních tašek; - přídavná strojní zařízení, jako jsou vakuové generátory. Rovněž neplatí pro 
stroje vyrobené před datem vydání této evropské normy 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 tyto směrnice 
zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 13102 byla vydána v červnu 2006.  

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. Pohyb norem v této poměrně malé třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 60 
2005 45 
2004 37 
2003 24 
2002 35 
2001 23 
2000 37 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 2 nové nebo novelizované normy.  

ČSN EN 14531 (28 4007) Železniční aplikace. Metody výpočtů zábrzdných drah, 
brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu. Norma se skládá z těchto částí: 
Část 1: Základní algoritmy; Část 2: Použití pro samostatné nákladní vozy; Část 3: Použití 
pro hromadnou dopravu; Část 4: Použití pro samostatné osobní vozy; Část 5: Použití pro 
lokomotivy; Část 6: Použití pro vysokorychlostní vlaky. V prvním pololetí 2006 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 14531-1 (28 4007) Železniční aplikace. Metody výpočtů zábrzdných 
drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu. Část 1: Základní 
algoritmy. Stanovuje obecný algoritmus, použitelný pro všechny druhy vozidel. Umožňuje 
výpočet různých výkonnostních hledisek: zábrzdných a brzdných drah, potřebné energie, sil, 
zabrzdění proti samovolnému pohybu. Typické příklady výpočtů pro nákladní vozy, osobní 
vozy a lokomotivy jsou uvedeny v částech 2 až 6 této evropské normy. Rozsáhlá norma, cca 
73 stran. Za pozornost stojí Přílohy ZA a ZB, které potvrzují, že jde o harmonizovanou 
normu, a to ke Směrnici nového přístupu 96/48/ES o interoperabilitě transevropského 
vysokorychlostního železničního systému a ke Směrnici nového přístupu 2001/16/ES 
o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému. Poznámka 
recenzenta: V České republice jsou v souladu se směrnicí 98/48/ES a 2001/16/ES (a 
některými dalšími) 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, ale 
ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 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 
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uvádí, že se směrnicí 2001/16/ES je také v souladu zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
v platném znění. ČSN EN 14531-1 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14601 (28 4051) Železniční aplikace. Přímé a úhlové uzavírací kohouty 
pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu. Platí pro ručně ovládané uzavírací 
kohouty k odpojení brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu vzduchové brzdové 
soustavy a systému tlakového vzduchu kolejových vozidel, a to bez ohledu na druhy vozidel 
a rozchod kolejí. Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, rozměry, 
zkoušení, certifikaci (kvalifikaci a/nebo homologaci) a značení. Za pozornost stojí Přílohy ZA 
a ZB, které potvrzují, že jde o harmonizovanou normu, a to ke Směrnici nového přístupu 
96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému 
a ke Směrnici nového přístupu 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského 
konvenčního železničního systému. Poznámka recenzenta: V České republice jsou v souladu 
se směrnicí 98/48/ES a 2001/16/ES (a některými dalšími) 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, ale ze zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách 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 se směrnicí 2001/16/ES 
je také v souladu zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění. ČSN EN 14601 byla 
vydána v únoru 2006. 

Třída 29 - Kolejová vozidla 

Zahrnuje technické normy pro šroubení a výhybky. V SZÚ není tato třída českých 
technických norem systematicky sledována. Pohyb norem v této malé třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 11 
2005 11 
2004 11 
2003 11 
2002 25 
2001 25 
2000 26 

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. Pohyb norem v této třídě 
od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 166 
2005 180 
2004 209 
2003 218 
2002 303 
2001 302 
2000 309 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 1 novou normu.  

ČSN EN 50436-1 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení. Zkušební metody 
a požadavky na vlastnosti. Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, 
zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. Stanoví zkušební metody a požadavky na 
vlastnosti protialkoholových blokovacích zařízení řízených množstvím alkoholu ve 
vydechovaném vzduchu. Zahrnuje protialkoholová blokovací zařízení, která jsou určena pro 
používání zejména v programech bezpečnosti dopravy pro zabránění řízení vozidla po požití 
alkoholu. Tato evropská norma je určena zejména pro zkušebny a výrobce protialkoholových 
blokovacích zařízení. Některé parametry (jako například koncentrace alkoholu nebo objem 
vydechovaného vzduchu) jsou v této normě specifikovány pouze za účelem typových zkoušek 
podle této normy. Při použití protialkoholových blokovacích zařízení však může být 
s ohledem na vnitrostátní předpisy nutné nastavit tyto parametry odlišně. ČSN EN 50436-1 
byla vydána v červnu 2006. 

Třída 31 - Letectví a kosmonautika 

Zahrnuje všeobecné, názvoslovné a předmětové technické normy pro letectví 
i kosmonautiku, např. normy pro výkresy letadel, předmětové normy pro elektrické 
a elektronické součástky, pro kovy a jejich slitiny pro výrobu součástí letadel, (např. hliník, 
hořčík, titan a jejich slitiny, neželezné kovy apod.), dále normy pro spojovací části, šrouby, 
matice, ložiska, plasty, další nekovové materiály, lepidla, barvy, materiály pro povrchovou 
ochranu, mazadla a technické normy pro pozemní zabezpečovací zařízení apod. V SZÚ není 
tato třída českých technických norem systematicky sledována. Jak patrno, tato třída prožívá 
bouřlivý rozvoj (od roku 2000 počet norem této třídy vzrostl víc než dvojnásobně), většinou 
ovšem normami, vyhlášenými k přímému používání jejich anglického textu. Pohyb norem 
v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 1156 
2005 1054 
2004 1043 
2003   896 
2002   643 
2001   615 
2000   550 
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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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 139 
2005 133 
2004 121 
2003   96 
2002   76 
2001   62 
2000   60 

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. Pohyb norem v této třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 564 
2005 504 
2004 489 
2003 467 
2002 435 
2001 388 
2000 359 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 26 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu. Liberalizace 
energetického trhu je pokračujícím procesem, který mění rozhraní mezi různými částmi 
a vytváří nové vazby a tudíž nová rozhraní. Vzhledem k narůstající složitosti v různých 
vazbách v normalizaci má potenciál usnadnit a racionalizovat rozhraní. Tato zpráva si klade 
za cíl definovat stávající základní rozhraní a určit aspekty vhodné pro normalizaci v blízké 
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budoucnosti. Ačkoliv hlavní část norem má své místo (Poznámka recenzenta: není jasné, co 
tím normalizátor přesně myslel), je třeba zvažovat některé nové atributy. Pracovní skupina 
dospěla také k rozhodnutí zdokonalit koordinaci mezi příslušnými komisemi a zajišťuje, aby 
systém zahrnoval všechny nezbytné aspekty. Kromě toho doporučení na přezkoumání nebo 
doplnění stávajícího souboru norem směřovalo na stávající TC 8, jako komisy pro systém 
zásobování elektřinou. ČSN 33 0124 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN 33 0419-4 Koordinace izolace. Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace 
a modelováním elektrických sítí. Je průvodcem pro studium koordinace izolace, který 
předkládá mezinárodně uznávaná doporučení: – pro modelování elektrických systémů, a – pro 
implementaci deterministických a pravděpodobnostních metod upravených pro použití 
v numerických programech. Předmětem normy je poskytnutí informace přehledem metod, 
modelů a příkladů, vhodných pro aplikaci úloh specifikovaných v IEC 60071-2 (v ČR 
zavedena jako ČSN EN 60071-2) a pro výběr izolačních hladin přístrojů nebo uspořádání 
podle definic v  IEC 60071-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60071-1). Velmi rozsáhlá norma, 
cca 94 stran. ČSN 33 0419-4 byla vydána v červnu 2006. 

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 prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto 
části: 

ČSN 33 2000-5-559 Elektrická instalace budov. Část 5-55: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Ostatní zařízení. Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace. Zvláštní 
požadavky této části HD 60364 (HD 384) se vztahují na výběr a stavbu svítidel a světelných 
rozvodů tvořících součást pevné elektrické instalace. Požadavky této normy se nevztahují 
na: - instalaci s vysokonapěťovými zářivkovými světelnými zdroji napájenými nízkým 
napětím (tzn. neonové trubice); - instalaci se svíticími trubicemi pracujícími s napětím 
naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV (EN 50107). ČSN 33 2000-5-559 byla 
vydána v dubnu 2006. 

ČSN 33 2000-7-708 ed.2 Elektrické instalace budov. Část 7: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst 
pro karavany v kempincích. Zvláštní požadavky této části se užijí pro elektrickou instalaci 
v kempech sloužící k napájení obytných vozidel (včetně karavanů) nebo stanů. Tato část se 
nevztahuje na vnitřní elektrické instalace obytných vozidel nebo převozných buněk. 
ČSN 33 2000-7-708 ed.2 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 7. 2007 se touto 
normou spolu s ČSN 33 2000-7-754 z ledna 2006 ruší ČSN 33 2000-7-708 z ledna 1998, 
která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov. Část 7-712: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy. 
Zvláštní požadavky této části se užijí pro elektrickou instalaci PV (Zkratka „PV“ je užita pro 
výraz „solární fotovoltaické“.) napájecích systémů včetně převodních modulů AC. 
ČSN 33 2000-7-712 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov. Část 7-715: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Světelná instalace napájená malým napětím. 
Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné 
požadavky jiných částí HD 60364. Zvláštní požadavky této normy se užijí pro elektrickou 
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instalaci světelných obvodů napájených malým napětím, toto napětí je maximálně AC 50 V, 
nebo DC 120 V. ČSN 33 2000-7-715 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov. Část 7: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech. Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných 
automobilech. Zvláštní požadavky této části se užijí pro elektrickou instalaci v karavanech 
a obytných automobilech pro jmenovité napětí nepřesahující 440 V. Pro elektrickou instalaci 
na DC 12 V v karavanech a obytných automobilech platí (ČSN) EN 1648-1 
a (ČSN) EN 1648-2. Ustanovení této normy neplatí pro elektrické rozvody mobilních domů, 
trvale stacionovaných rekreačních vozidel, transportovatelných buněk a obdobných zařízení. 
ČSN 33 2000-7-754 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 7. 2007 se touto normou 
spolu s ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 z ledna 2006 ruší ČSN 33 2000-7-708 z ledna 1998, která 
do uvedeného data platí souběžně s těmito normami. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN CLC/TS 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení. Použití ochranného 
zařízení pro snímání přítomnosti osob. Stanoví požadavky pro volbu, umístění, sestavu 
a přejímku ochranných zařízení pro snímání (detekci) přítomnosti osob(y) s cílem ochránit 
tyto osoby před nebezpečnou(nými) částí(mi) strojních zařízení při průmyslovém použití. 
Tato specifikace platí pro použití elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE = 
Electro-Sensitive Protective Equipment) předepsaných v IEC 61496 (všechny části – v ČR 
ČSN EN 61496) a rohoží a podlah citlivých na tlak předepsaných v ISO 13856-1 (do února 
2006 v ČR nezavedena). Bere v úvahu vlastnosti strojních zařízení, ochranných zařízení, 
okolního prostředí a vzájemného působení osob ve věku 14 let a starších. ČSN EN 62046 
byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 60079-15 ed. 2 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou 
atmosféru. Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem 
ochrany „n“. Stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení 
skupiny II s typem ochrany proti výbuchu „n“, určeného pro použití v prostorech s výbušnou 
plynnou atmosférou. Platí pro nejiskřící elektrická zařízení, tak i pro zařízení s částmi nebo 
obvody, na kterých vznikají oblouky, jiskry nebo horké povrchy, které by bez aplikace jedné 
z typů ochrany podle této normy mohly způsobit vznícení okolní výbušné atmosféry. Tato 
norma popisuje několik různých metod, pomocí kterých může být této ochrany dosaženo, 
a které mohou být kombinovány s dalšími metodami popsanými v IEC 60079-0 
(v ČR ČSN EN 60079-0). Tato část doplňuje všeobecné požadavky, uvedené v IEC 60079-0 
(v ČR ČSN EN 60079-0). Vztahy mezi požadavky IEC 60079-0 (v ČR ČSN EN 60079-0) 
a této části jsou uvedeny v tabulce 1. Rozsáhlá norma, cca 68 stran. Z informativní Přílohy ZZ 
uvádíme: „Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného 
CENELEC Evropskou komisí Evropským sdružením volného obchodu a svým rozsahem 
norma pokrývá pouze dále uvedené základní požadavky směrnice uvedené v Příloze II 
Směrnice 94/9/ES: ER 1.0.1, ER 1.0.2 (částečně), ER 1.0.4 (částečně), ER 1.0.5 (částečně), 
ER 1.0.6 (částečně), ER 1.1 (částečně), ER 1.2.1 (částečně), ER 1.2.2 (částečně), ER 1.2.6, 
ER 1.2.9, ER 1.3.1 (částečně), ER 1.3.4 (částečně), ER 1.5.1 (částečně), ER 1.6.4 (částečně), 
ER 2.3.1. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody s odpovídajícími 
požadavky uvedené směrnice. Poznámka recenzenta: Směrnice 94/9/ES je do českého 
právního řádu zavedena nařízením vlády 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 60079-15, ed.2 byla vydána v květnu 2006. S účinností od 
1. 6. 2008 se ruší ČSN EN 60079-15 z června 2004, která do uvedeného data platí souběžně 
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s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem 
stejných čísel. 

ČSN EN 60086-1 (33 2326) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. 
Elektrické odporové doprovodné ohřevy. Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky. 
Stanoví všeobecné a zkušební požadavky pro elektrická odporová topná zařízení pro použití 
ve výbušné plynné atmosféře. Platí pro doprovodné ohřevy, které se mohou skládat z továrně 
nebo na místě sestavených jednotek, a kterými mohou být sériové topné kabely, paralelní 
topné kabely nebo topné vložky a topné panely, sestavené a/nebo zakončené podle návodů 
výrobce. Tato norma rovněž obsahuje požadavky na připojovací zařízení a metody regulace 
používané pro doprovodné ohřevy. Nebezpečné prostory uváděné v této normě jsou prostory 
definované v IEC 60079-0 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60079-0). ČSN EN 60086-1 byla 
vydána v květnu 2006.  

ČSN EN 60086-2 (33 2326) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. 
Elektrické odporové doprovodné ohřevy. Část 2: Návrh pro navrhování, instalaci 
a údržbu. Uvádí návod pro aplikaci systémů elektrických odporových doprovodných ohřevů 
v prostorech, ve kterých může být přítomna výbušná plynná atmosféra. Uvádí doporučení pro 
návrh, instalaci a údržbu zařízení doprovodného ohřevu a souvisejících regulačních 
a monitorovacích zařízení. Tato část doplňuje požadavky uvedené v IEC 62086-1 (v ČR 
zavedena jako ČSN EN 62086-1). ČSN EN 60086-2 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN EN 61241 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. 
Skládá se z těchto částí: Část 0: Všeobecné požadavky, Část 1: Ochrana závěrem „tD“, Část 
4: 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: Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu, Část 20-2: 
Metoda pro stanovení elektrické rezistivity prachu ve vrstvě a Část 20-3: Metoda pro 
stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem. V prvém pololetí 2006 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 61241-17 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým 
prachem. Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných 
prostorech (jiných než důlních). Má sloužit jako návod uživatelům a týká se přímo pouze 
revizí a údržby elektrických instalací v nebezpečných prostorech. Nezahrnuje všeobecné 
požadavky na elektrické instalace ani zkoušení a certifikaci elektrických zařízení. Tato norma 
doplňuje požadavky uvedené v IEC publikaci 60364-6-61 (v ČR zavedena jako 
ČSN 33 2000-6-61). Norma předpokládá účinný systém úklidu založený na čištění provozu. 
Principy normy mohou být použity také pro případy, kdy je nebezpečí vytvářeno hořlavými 
vlákny nebo polétavými částicemi. Norma je určena pro použití tam, kde nebezpečí 
v důsledku přítomnosti výbušné směsi prachu se vzduchem nebo hořlavých vrstev prachu za 
normálních atmosférických podmínek. Norma neplatí pro: - podzemní prostory 
dolů; - prostory, ve kterých vzniká nebezpečí v důsledku přítomnosti hybridních 
směsí; - prachy výbušnin, které nepotřebují pro hoření atmosférický kyslík nebo – pyroforické 
látky. ČSN EN 61241-17 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 4. 2008 se ruší 
ČSN EN 50281-1-2 z prosince 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 61000 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). IEC 61000 se 
vydává v oddělených částech podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, Část 2: 
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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 prvém pololetí 2006 byla 
k dispozici tato část: 

ČSN EN 61000-6-2 ed.3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 
6-2: Kmenové normy. Odolnost pro průmyslové prostředí. Platí pro elektrické 
a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. 
Zahrnuje požadavky na odolnost v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz. Pro kmitočty, kde 
nejsou stanoveny požadavky, není třeba zkoušky provádět. Tato kmenová norma pro 
elektromagnetickou kompatibilitu – odolnost – se použije, jestliže neexistují odpovídající 
normy pro odolnost výrobku nebo skupiny výrobků. Tato norma se vztahuje na přístroje 
určené k připojení do rozvodných sítí napájených z transformátoru vysokého nebo velmi 
vysokého napětí určeného pro dodávku elektřiny do výrobního nebo obdobného závodu 
a které mají pracovat v blízkosti průmyslových míst nebo přímo v nich, jak je popsáno níže. 
Tato norma se vztahuje rovněž na přístroje, které jsou napájeny z baterie a jsou určeny pro 
použití v průmyslových místech. Prostředí, na která se tato norma vztahuje, jsou průmyslová, 
jak vnitřní tak vnější. Předmětem této normy je stanovení požadavků na zkoušky odolnosti 
přístrojů definovaných v předmětu normy, a to ve vztahu k rušení spojitému a tranzientnímu, 
šířeného vedením a zářením, včetně elektrostatických výbojů. Požadavky na odolnost byly 
zvoleny tak, aby se zajistila odpovídající úroveň odolnosti přístrojů v průmyslových místech. 
ČSN EN 61000-6-2 ed.3 byla vydána v únoru 2006. S účinností od 1. 6. 2008 se ruší 
ČSN EN 61000-6-2 ed.2 z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto 
normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných 
čísel. 

ČSN EN 50065 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém 
rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz. Norma obsahuje následující části: Část 1: Všeobecné 
požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení, Část 2-1: Požadavky na odolnost 
síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 
148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu, 
Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících 
v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí, 
Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících 
v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory 
elektrické energie, Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí. Kmenová specifikace, Část 4-2: 
Oddělovací filtry nízkého napětí. Bezpečnostní požadavky (tato část pokrývá rozšířené 
kmitočtové rozsahy 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz), Část 4-3: Oddělovací filtry 
nízkého napětí. Vstupní filtr, Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí. Impedanční filtr, 
Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí. Segmentační filtr, Část 4-6: Oddělovací filtry 
nízkého napětí. Fázový vazební člen, Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí. 
Bezpečnostní požadavky (tato část pokrývá rozšířené kmitočtové rozsahy 3 kHz až 148,5 kHz 
a 1,6 MHz až 30 MHz) a Část 7: Impedance zařízení. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici 
tato část:  

ČSN EN 50065-4-7 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí 
v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz. Část 4-7: Přenosné 
oddělovací filtry nízkého napětí. Bezpečnostní požadavky. Platí pro část filtru přenosných 
zařízení pro domácnost a podobná použití sestávající z části filtru, vidlice nebo přívodu do 
spotřebiče nebo opatření pro připojení pomocí svorek nebo nerozebíratelnou šňůrou, a jedné 
(vícenásobné) zásuvky nebo vývodu ze spotřebiče. Tyto jsou určeny pro jednofázové obvody 
pro jmenovité proudy nepřesahující 14 A a pro střídavá jmenovitá napětí nepřesahující 
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250 V proti střednímu vodiči, pracující v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a od 
1,6 MHz do 30 MHz. Prakticky každá z třiceti kapitol normy  se zabývá zvláštním aspektem 
bezpečnosti přenosných oddělovacích filtrů. Poměrně rozsáhlá norma, cca 46 stran. 
ČSN EN 50065-4-7 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN  50412-2-1 (33 3436) Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení 
používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz. Část 
2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí. Požadavky na odolnost. Platí pro 
elektrická zařízení, která používají signály v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz 
k přenosu informací elektrickými systémy nízkého napětí, buď veřejnými rozvodnými 
systémy  nebo instalacemi v objektech odběratelů. Nespecifikuje metody modulace signálů, 
ani metody kódování, ani funkční vlastnosti. Požadavky na prostředí a zkoušky nejsou 
v normě zahrnuty. Požadavky na odolnost byly vybrány tak, aby zajistily dostatečnou úroveň 
odolnosti zařízení v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu (prostředí třídy 1) 
a průmyslových prostorech napájených ze specializovaných transformátorů HV/MV nebo 
MV/LV (prostředí třídy 2). Úrovně přísnosti, požadované touto normou, nemohou zahrnovat 
mimořádné případy, které mohou nastat v kterékoliv lokalitě, ale s nízkou pravděpodobností 
vzniku. Ve zvláštních případech dojde k situacím, kdy úroveň rušení může překročit úrovně 
specifikované v této normě (například při používání ručního vysílače v blízkosti zařízení). 
V těchto případech mohu být vyžadována zvláštní opatření pro zmírnění vlivů. Za pozornost 
stojí Příloha ZZ, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k Směrnici 
ES 89/336/EHS, která se týká elektromagnetické kompatibility. Poznámka recenzenta: 
Směrnice č. 89/336/EHS byla v ČR zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. 
ČSN EN 50412-2-1 byla vydána v březnu 2006. Poznámka: V originálu normy je ve 
francouzském názvu normy uvedena horní hranice kmitočtového rozsahu 20 MHz, zatímco 
v anglickém a německém názvu normy je uvedena horní hranice kmitočtového rozsahu 
30 MHz. 

ČSN EN  50388 (33 3508) Drážní zařízení. Napájení a drážní vozidla. Technická 
kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro 
dosažení interoperability. Tato norma má být používána pro stanovení požadavků uznání 
drážních vozidel pro infrastrukturu v oblasti: - koordinace zásad ochrany mezi napájením 
a hnacími jednotkami, zejména selektivity při zkratech; - koordinace instalovaného výkonu na 
trati a příkonu požadovaného pro vlaky; koordinace rekuperačního brždění hnací jednotky 
a schopnosti napájení pojmout rekuperovanou energii; - koordinace chování harmonických. 
Tato norma se zabývá definováním napájení a požadavky na jeho jakost na rozhraní mezi 
hnací jednotkou a pevnými trakčními zařízeními. Norma specifikuje rozhraní mezi drážními 
vozidly a elektrickými pevnými trakčními zařízeními v rámci „napájecí soustavy“. O 
interakci mezi sběračem a trolejovým vedením pojednává EN 50367 (v ČR do března 2006 
nezavedena). Interakce se subsystémem „řízení a zabezpečení“ (zejména návěštění) není 
předmětem této normy. Požadavky jsou uvedeny pro tyto typy tratí: - tratě TSI 
(vysokorychlostní a konvenční); - klasické tratě. Pokud jsou u klasických tratí uvedeny 
hodnoty, jsou to hodnoty pro stávající evropské sítě. Je také stanoven soubor hodnot pro 
budoucí síť, nazvanou „cílová“ síť. Norma se týká následujících elektrických trakčních 
soustav: - železničních drah; - systémů hromadné dopravy vedené po kolejích nebo trolejích, 
které jsou integrovány s železničními dráhami; - systémů pro přepravu materiálů, které jsou 
integrovány s železničními dráhami. Tato norma neplatí zpětně pro drážní vozidla, která již 
byla uznána správci infrastruktury. V případě nové infrastruktury však může správce 
infrastruktury po dohodě uznat stávající drážní vozidla. Norma uvádí informace 
o parametrech, týkající se elektrizace, potřebné pro společnosti provozující vlaky, které jim 
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umožní, aby po konzultaci s výrobci drážních vozidel potvrdily, že v elektrické trakční 
soustavě nebude docházet z důvodů vyplývajících z těchto parametrů k žádnému rušení. Za 
pozornost stojí Příloha ZZ, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to ke 
Směrnici nového přístupu 96/48/ES o interoperabilitě transevropského 
vysokorychlostního železničního systému. Poznámka recenzenta: Do právního řádu ČR je 
tato směrnice zavedena zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, vyhláškou 
č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, 
v platném znění a nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní 
a technickou propojenost evropského železničního systému. ČSN EN 50388 byla vydána 
v březnu 2006.  

ČSN EN 50131-5-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací 
systémy. Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. Týká se 
elektrických zabezpečovacích systémů používajících radiové spojení a umístěných ve 
střežených prostorech. Netýká se radiových přenosů na velké vzdálenosti. Tato norma 
definuje terminologii používanou v oblasti elektrických zabezpečovacích systémů 
používajících radiové spojení, jakož i požadavky relevantní u tohoto zařízení. Musí být 
používána ve spojení s ostatními částmi normy řady (ČSN) EN 50131 definujícími funkční 
požadavky zařízení bez ohledu na typ používaného spojení. ČSN EN 50131-5-3 byla vydána 
v březnu 2006. Nahradila Národní přílohu NP normy 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 prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN CLC/TS 50134-7 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy přivolání pomoci. 
Část 7: Pokyny pro aplikace. Obsahuje doporučení poskytovatelům služeb (a jejich 
subdodavatelům) pro efektivní a účinnou řídicí politiku a postupy při instalaci, zkoušení, 
obsluze a údržbě systémů přivolání pomoci včetně technického vybavení a organizování 
pomoci. Zabývá se následujícími oblastmi: a) všeobecné požadavky na služby; b) vztahy 
s uživateli; c) instalace v obydlí uživatele; d) poplachové přijímací služby; e) zkoušení 
a údržba; f) organizace pomoci; g) návštěvy uživatele; h) provozní záznamy; i) uzavření 
subdodavatelských smluv; j) personál; k) řízení rizika. Tato technická specifikace je 
doporučením pro organizace poskytující služby přivolání pomoci s využitím placeného nebo 
dobrovolného personálu. Není možné vyžadovat využití systémů přivolání pomoci k navýšení 
běžných úmluv mezi jednotlivcem a jeho blízkými přáteli a rodinou k poskytnutí pomoci, 
ačkoliv to může poskytnout radu v záležitostech, které tito jednotlivci mohou potřebovat 
k vyhodnocení situace. ČSN CLC/TS 50134-7 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 61850 (33 4850) Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích. 
Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Úvod a přehled, Část 2: Výklad zvláštních 
výrazů, Část 3: Všeobecné požadavky, Část 4: Systémové a projektové řízení, Část 5: 
Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení, Část 6: Konfigurační popisový jazyk 
pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED, Část 7-1: Základní komunikační 
struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení. Zásady a modely, Část 7-2: Základní 
komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení. Abstraktní rozhraní pro 
komunikační služby (ACSI) a tuto Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené 
stanice a napájecí zařízení. Obecné třídy dat, Část 7-4: Základní komunikační struktura pro 
podřízené stanice a napájecí zařízení. Třídy kompatibilních logistických uzlů a třídy dat, 
Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM). Mapování na MMS 
(ISO/IEC 9506-1 a ISO/IEC 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3, Část 9-1: Mapování specifických 
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komunikačních služeb (SCSM). Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném 
(neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod, Část 9-2: Mapování specifických 
komunikačních služeb (SCSM). Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3 a Část 10: Zkoušky 
shody. (Připravuje se.) V prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN  61850-6 (33 4850) Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích. 
Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se 
IED. Vydána v březnu 2006 a nahradila ČSN EN 61580-6 (33 4850) z 1.2.2005. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 61850-6:2005 převzala EN 61850-6:2005 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 61850-8-1 (33 4850) Komunikační sítě a systémy v podřízených 
stanicích. Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) Mapování na 
MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3. Vydána v červnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 61850-8-1 z února 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco v ČSN EN 61850-8-1: 
2004 byla převzata do ČSN schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá do ČSN 
překladem. 

ČSN EN 61850-10 (33 4850) Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích. 
Část 10: Zkoušky shody. Vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 61970-301 (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení 
elektrické energie (EMS-API). Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). 
Vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 61970-301 z 1. 9. 2004. Poznámka recenzenta: 
Zatímco v ČSN EN 61970-310:2004 byla EN 61970-310:2004 převzata schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 60519 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová 
elektrotepelná zařízení, Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční 
ohřev a pro indukční tavení, Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece, Část 5: 
Technické požadavky na plazmová zařízení, Část 6: Technické požadavky na bezpečnost 
průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení, Část 7: Zvláštní požadavky na pece 
s elektronovými děly, Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece, 
Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev, 
Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové 
a komerční použití, Část 11: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení pro elektromagnetické 
míchání, dopravu a lití tavenin a Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení. Zařízení 
pro ohřev a tavení skla. V prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 60519-3 ed.2 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 3: 
Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení. 
Vztahuje se na: - instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, 
síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním ohřevu je též zahrnuto použití 
stejnosměrného proudu); - instalace pro indukční tavení, udržování a přehřívání roztavených 
kovů při nízkých, průmyslových, středních a vysokých kmitočtech; - ty části dopravních nebo 
manipulačních zařízení elektrotepelných instalací, které jsou pod vlivem ohřívací sekce. Tato 
norma obsahuje společné požadavky na instalace, jak pro indukční, tak pro kondukční ohřev 
a na instalace pro indukční tavení (kapitoly 1 až 14) a zvláštní požadavky na instalace pro 
indukční a kondukční ohřev (příloha A) a zvláštní požadavky na instalace pro indukční tavení 
(příloha B). ČSN EN 60519-3 ed.2 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 4. 2008 se 
ruší ČSN EN 60519-3 z prosince 1997, 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 60519-8 (33 5002) Bezpečnost elektrotepelných zařízení. Část 8: Zvláštní 
požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. Platí pro elektrotepelná zařízení pro 
přetavování a v některých případech, pro zušlechťování kovů pomocí odporového ohřevu 
vodivé strusky. Předmětem této normy jsou zvláštní požadavky na bezpečnost osob 
u elektrostruskové přetavovací pece nebo kolem ní. Všeobecné požadavky jsou obsaženy 
v IEC 60519-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60519-1). Metody zkoušky pro 
elektrostruskové přetavovací pece jsou specifikovány v IEC 60779 (do června 2006 v ČR 
nezavedena). ČSN EN 60519-8 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 60519-9 ed.2 (33 5002) Bezpečnost elektrotepelných zařízení. Část 9: 
Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev. Norma je 
použitelná na průmyslová zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev pro tepelné 
aplikace jako tavení, sušení, svařování, hubení hmyzu a lepení částečně nebo zcela 
nevodivých materiálů jako jsou plasty, dřevo, guma, textil, sklo, keramika, papír, bambus, 
potraviny atd., jak v normální, tak v ochranné atmosféře s použitím např. inertních plynů nebo 
vakua. Tato norma se týká zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev se jmenovitým 
kmitočtem v rozsahu od 1 MHz do 300 MHz se jmenovitým užitečným výkonem větším než 
50 W. Napěťové pásmo podle IEC 60519-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60519-1) se týká 
napájení ze sítě. V některých obvodech vysokofrekvenčního dielektrického ohřevu může mít 
stejnosměrné, střídavé nebo vysokofrekvenční napětí vyšší hodnotu (např. v generátoru, 
vlivem zabudovaného transformátoru). ČSN EN 60519-9, ed.2 byla vydána v červnu 2006. 
S účinností od 1. 10. 2008 se zrušuje ČSN EN 60519-9 z března 1997, která do uvedeného 
data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou 
platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60519-10 (33 5002) Bezpečnost elektrotepelných zařízení. Část 10: 
Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové 
a komerční použití. Zabývá se požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových 
ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití. Týká se pásových ohřívacích 
systémů, které mohou obsahovat buď továrně vyrobené nebo na staveništi sestavené jednotky 
a které mohou představovat sériové ohřívací kabely, paralelní ohřívací kabely, ohřívací 
vložky nebo ohřívací panely, které mohou být sestaveny a/nebo zakončeny podle návodu 
výrobce pro připojení na napájecí zdroj o napětí do 450 V/750 V včetně. Typické aplikace 
zahrnují následující činnosti, ale nejsou na ně omezeny: - ochrana proti zamrznutí trubek, 
nádrží a nádob, včetně požárních vodních systémů; - udržování požadovaných teplot zařízení, 
včetně trubek, nádrží a nádob; - zemní akumulace tepla; - udržování teploty horké vody; 
odtávání sněhu z povrchů; - odstraňování ledu ze střech a okapů. Tyto aplikace nezahrnují 
nebo neumožňují aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato evropská norma se 
nezabývá indukčním a impedančním nebo povrchovým ohřevem. ČSN EN 60519-10 byla 
vydána v květnu 2006.  

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 
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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... Pohyb norem v této třídě od r. 2000 
je patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 1028 
2005   992 
2004   940 
2003   940 
2002   925 
2001   882 
2000   786 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 9 nových nebo novelizovaných norem.  

 
ČSN EN 50107-2 (34 1370) Zařízení a instalace se svítícími trubicemi pracujícími 

s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV. Část 2: Požadavky na 
ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu. Specifikuje požadavky 
na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu určené k ochranně 
obvodů neonových trubic provozovaných s transformátory podle (ČSN) EN 61050 
a pracujících s napětím naprázdno vyšším než 1 000 V a nepřevyšujícím 10 000 V. 
ČSN EN 50107-2 byla vydána v lednu 2006.  

ČSN EN 54 (34 2710) Elektrická požární signalizace. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Úvod, Část 2: Ústředna, Část 3: Požární poplachové zařízení. 
Sirény, Část 4: Napájecí zdroj, Část 5: Hlásiče teplot. Bodové hlásiče, Část 6: Neobsazena, 
Část 7: Hlásiče teplot. Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo 
ionizace, Část 8 a 9 neobsazeny, Část 10: Hlásiče teplot. Bodové hlásiče, Část 11: Tlačítkové 
hlásiče, Část 12: Hlásiče kouře. Lineární hlásiče využívající optického světelného paprsku, 
Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému, Část 14: Návody pro plánování, 
projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu, Část 15: Bodový typ hlásičů 
multisenzorových, Část 16: Ústředna pro rozhlasová výstražná zařízení, Část 17: Izolátory, 
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení, Část 19: Neobsazena, Část 20: Nasávací hlásiče, Část 21: 
Poplachová a poruchová přenosová zařízení, Část 22: Lineární tepelné hlásiče, Část 23: 
Požární poplachová zařízení. Optická výstražná zařízení, Část 24: Komponenty hlasových 
výstražných systémů. Reproduktory a Část 25: Komponenty využívající rádiových linek 
a systémové požadavky. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 54-18 (34 2710) Elektrická požární signalizace. Část 18: 
Vstupní/výstupní zařízení. Specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro 
vstupní/výstupní zařízení připojená do přenosové cesty systému elektrické požární 
signalizace. Zařízení je použito k přijímání vysílání elektrických signálů do přenosové cesty 
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nebo z přenosové cesty, nezbytných pro provoz systému elektrické požární signalizace a/nebo 
zařízení požární ochrany. Vstupní/výstupní zařízení mohou být fyzicky oddělená zařízení 
nebo jejich funkce může být integrována do jiného zařízení, v tomto případě k hodnocení této 
funkce může být použita tato norma. Tato norma nezahrnuje ústřednu a její příslušenství 
(např. indikační panely nebo OPPO – poznámka recenzenta: Tuto zkratku norma 
nevysvětluje). Norma nezahrnuje hlásiče plamene pracující na jiných principech, než jsou 
popsány v této normě (ačkoli norma může být použita jako návod pro hodnocení podobných 
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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 54-18 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14604 (34 2711) Autonomní hlásiče kouře. Specifikuje požadavky na 
zkušební metody, kritéria provedení a návody pro výrobce pro autonomní hlásiče kouře 
využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace, určené pro domácnosti 
a podobné aplikace související s bydlením. Tato norma zahrnuje dodatečné požadavky na 
hlásiče kouře, které jsou vhodné i pro použití v autokaravanech. Pro zkoušení jiných typů 
autonomních hlásičů kouře pracujících na jiných principech slouží tato norma jenom jako 
vodítko. Autonomní hlásiče kouře se speciálními vlastnostmi jako s bezdrátovým propojením 
nebo vlastnostmi pro zvláštní rizika nejsou do této normy zahrnuty. Tato norma dovoluje, 
ačkoliv nevyžaduje, propojit autonomní hlásiče kouře s jinými stejně provedenými 
autonomními hlásiči kouře anebo s příslušenstvím, a vypnout poplachovou signalizaci. 
Jestliže jsou takováto zařízení požívána, stanovuje tato norma požadavky, které je nutné 
splnit. Tato norma nezahrnuje zařízení určená pro zabudování do systémů využívajících 
zvláštní ústřednu. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14604 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 60695 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí. Pod společným názvem 
Zkoušení požárního nebezpečí známe složení Částí 5, 9 a 11 normy: Část 5 se skládá z těchto 
částí: Část 5-1: Korozní poškození zplodinami hoření. Všeobecný návod, Část 5-2: Korozní 
poškození zplodinami hoření. Přehled a významnost zkušebních metod a Část 5-3: Korozní 
poškození zplodinami hoření. Metoda měření svodového proudu a úbytku kovu. Část 9 se 
skládá z těchto částí: Část 9-1: Šíření plamene po povrchu. Všeobecný návod; Část 9-2: 
Šíření plamene po povrchu. Přehled a významnost zkušebních metod. Část 11 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 
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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 prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60695-6-1 ed.2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí. Část 6-1: 
Ztemnění kouřem. Všeobecný návod. Podává informace o: a) optickém měření ztemnění 
způsobeného kouřem; b) všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře; 
c) zvažování zkušebních metod; d) vyjadřování výsledků zkoušek kouře; e) významnosti 
výsledků optických měření kouře pro posouzení nebezpečí. Jednou z povinností technické 
komise je používat základní bezpečnostní publikace v případě potřeby při přípravě svých 
publikací. ČSN EN 60695-6-1 ed.2 byla vydána v únoru 2006. S účinností od 1. 5. 2008 se 
ruší ČSN EN 60695-6-1 ze srpna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto 
normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných 
čísel. 

ČSN EN 61788-9 (34 5685) Supravodivost. Část 9: Měření masivních 
vysokoteplotních supravodičů. Zachycená magnetická indukce hrubozrnných 
oxidických supravodičů. Vydána v dubnu 2005. 

ČSN EN 60068 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Všeobecně a návod, Část 2: Zkoušky, Část 3: Doprovodná dokumentace 
a návod, Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací a Část 5: Návod pro navrhování 
zkušebních metod. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 60068-2-10 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-10: Zkoušky. 
Zkouška J a návod: Růst plísní. Popsuje metodu pro stanovení rozsahu, do něhož 
elektrotechnické produkty podporují růst plísní. Současně je uvedeno, jak může jakýkoliv růst 
plísní ovlivnit funkční charakteristiky a jiné příslušné vlastnosti produktu. Jelikož plísně 
rostou za podmínek vysoké relativní vlhkosti, používá se tato zkouška pro elektrotechnické 
produkty určené pro přepravu, skladování a použití ve vlhkých podmínkách po dobu nejméně 
několik dní. Za pozornost stojí kapitola 4 - Zdravotní rizika pro obsluhu, která odkazuje 
zejména na Přílohy A až D. Příloha A specifikuje nebezpečí pro personál, Příloha B Metody 
očkování (čímž se ovšem rozumí očkování kultur na materiál, nikoli očkování osob), Příloha 
C shrnuje doporučená bezpečnostní opatření a Příloha D postupy dezinfekce. ČSN EN 60068-
2-10 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-47: 
Zkoušky. Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické 
zkoušky. Uvádí metody upevnění produktů, ať již zabalených či nezabalených, jakož i 
požadavky na upevnění zařízení a jiných předmětů při dynamických zkouškách uvedených 
v souboru IEC 60068-2 (v ČR ČSN EN 60068-2), jako jsou zkoušky nárazy (zkoušky E), 
vibracemi (zkoušky F) a stálým zrychlením (zkoušky G). ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 byla 
vydána v únoru 2006. S účinností od 1. 5. 2008 se ruší ČSN EN 60068-2-47 z listopadu 2000, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60068-2-80 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-10: Zkoušky. 
Zkouška Fi: Vibrace. Smíšený mód. Je určena pro všeobecné použití při zkoušení vzorků, 
když se u nich požaduje simulace buzení vibracemi složité a smíšené povahy. Účelem 
zkoušky je prokázat, že vzorek přiměřeně odolává specifikovanému buzení ve smíšeném 
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módu bez nepřijatelného zhoršení jeho funkčních a/nebo konstrukčních technických 
parametrů. Tato metoda je zvlášť užitečná vzhledem k tomu, že je možné ji přizpůsobit 
prostředí se smíšeným módem, když jsou k dispozici data o skutečném prostředí během života 
vzorku. Tato zkouška též pomáhá odhalit kumulované vlivy namáhání vyvolané náhodnými 
vibracemi smíšenými se sinusovými a/nebo náhodnými vibracemi z těchto vlivů vyplývající 
mechanicky slabá místa a zhoršení specifikovaných technických parametrů a použití těchto 
informací spolu s příslušnou specifikací umožňuje posoudit přijatelnost vzorků. V některých 
případech lze tuto normu též použít k prokázání mechanické robustnosti vzorků. Tato norma 
je použitelná pro vzorky, které mohou být vystaveny vibracím náhodné a/nebo kombinované 
náhodné a deterministické povahy vyplývající z přepravy nebo skutečných podmínek 
prostředí během života vzorků, například v letadle či v kosmických lodích, a pro vzorky ve 
svých přepravních obalech, pokud je lze považovat za součást samotného vzorku. Ačkoliv je 
tato norma určena především pro elektrotechnické vzorky, neomezuje se její použití na takové 
vzorky a smí se používat i v jiných oblastech, pokud je to žádoucí. ČSN EN 60068-2-80 byla 
vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 61332 ed.2 (34 5820) Klasifikace magneticky měkkých feritových 
materiálů. Vydána v květnu 2006. S účinností od 1. 10. 2008 se zrušuje ČSN EN 61332 
(34 5820) z prosince 19098, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

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. Pohyb norem v této třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 1614 
2005 1533 
2004 1473 
2003 1442 
2002 1366 
2001 1298 
2000 1263 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 8 nových nebo novelizovaných 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 
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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. 
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 prvém pololetí 2006 byla k dispozici 
tato část: 

ČSN EN 60034-3 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 3: Speciální požadavky 
na synchronní stroje s hladkým rotorem. Platí pro trojfázové synchronní stroje s hladkým 
rotorem se jmenovitým výkonem 10 MVA (nebo MW) a vyšším. Doplňuje základní 
požadavky na točivé stroje uvedené v IEC 60034-1 (v ČR ČSN EN 60031-1). Tato norma 
neobsahuje zvláštní požadavky na stroje trvale napájené z měničů. Společné požadavky na 
všechny synchronní stroje s hladkým rotorem jsou stanoveny společně se specifickými 
požadavky na synchronní stroje s hladkým rotorem chlazené vzduchem, vodíkem nebo 
kapalinou. V této třetí části normy jsou uvedena také opatření, která je třeba učinit při 
používání strojů chlazených vodíkem včetně: - rotačních budičů poháněných stroji s hladkým 
rotorem; - pomocných zařízení potřebných pro provozování strojů; - částí budov, kde by 
mohlo docházet k hromadění vodíku. ČSN EN 60034-3 byla vydána v únoru 2006. 
S účinností od 1. 5. 2008 se ruší ČSN IEC 34-3 z prosince 1994, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 61605 ed. 2 (35 1061) Neproměnné induktory pro elektronická 
a telekomunikační zařízení. Kódy značení. Vydána v únoru 2006. S účinností od 1. 7. 2008 
se ruší ČSN EN 61605 z ledna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 62008 (35 6510) Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru 
digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení. Vydána v červnu 2006. 

ČSN IEC 61226 (35 6643) Jaderné elektrárny. Systémy kontroly a řízení důležité 
pro bezpečnost. Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí. Stanovuje metodu klasifikace 
informačních a povelových funkcí pro jaderné elektrárny (JE) a I&C (systém kontroly 
a řízení) vykonávajících tyto funkce, do kategorií, které vyznačují důležitost funkce pro 
bezpečnost. Výsledná klasifikace pak předurčuje příslušná projektová kritéria. Tato norma 
platí pro všechny informační a povelové funkce a systémy a zařízení, která tyto funkce 
zajišťují. Tyto uvažované funkce, systémy a zařízení zajišťují automatickou ochranu, řízení 
v uzavřené nebo otevřené smyčce a informace obsluze. Udržují podmínky JE v bezpečných 
provozních mezích a zajišťují automatické činnosti nebo umožňují ruční činnosti, které 
zabraňují vzniku nehod nebo zmírňují jejich následky nebo které zabraňují nebo minimalizují 
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uvolňování radioaktivních látek v lokalitě JE nebo do jejího okolí. Funkce I&C, které plní 
tyto úlohy, zabezpečují zdraví a bezpečnost pracovníků JE a obyvatelstva. ČSN IEC 61226 
byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN IEC 1226 z října 2000. 

ČSN EN 61243 (35 9724) Práce pod napětím. Zkoušečky napětí. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV, 
Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV, 
Část 3: Dvoupólové nízkého napětí a Část 5: Systémy detekce napětí (VDS – voltage detecting 
systéme). V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 61243-1 (35 9724) Práce pod napětím. Zkoušečky napětí. Část 1: 
Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV. Vztahuje se na přenosné 
zkoušečky napětí s vestavěným zdrojem napětí nebo bez vestavěného zdroje, používané 
v elektrických sítích střídavého napětí s napětím od 1 kV do 765 kV a kmitočty 50 Hz a/nebo 
60 Hz. Tato část se týká pouze zkoušeček napětí kapacitního typu používaných v dotyku ke 
zkoušeným dílům, které mohou být jako kompletní zařízení včetně izolační části nebo jako 
oddělitelné zařízení přizpůsobené k izolační tyči, která jako samostatná pomůcka není 
zahrnuta v této normě. Ostatní typy zkoušeček napětí nejsou zahrnuty do této části normy. 
Některá omezení pro jejich použití mohou být přijata pro průmyslově vyráběné rozvaděče 
a pro venkovní elektrické drážní sítě (viz příloha B, návod na použití). Rozsáhlá norma, cca 
54 stran. ČSN EN 61243-1 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 1. 2008 se ruší 
ČSN EN 61243-1+A1 z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN IEC 61111 (35 9738) Izolační koberec pro elektrotechniku. Platí pro izolační 
koberce z eleastomeru, užívané pro krytí podlahy za účelem elektrické ochrany osob 
pracujících na AC a DC instalacích. V této normě je obsaženo pět tříd koberců lišících se 
elektrickými charakteristikami s označením: třída 0 (červená), třída 1 (bílá), třída 2 (žlutá), 
třída 3 (zelená) a třída 4 (oranžová). (Návod pro výběr třídy je uveden v Příloze E.) Všechny 
koberce musí být odolné vůči kyselině a oleji a nízké teplotě; doplňková kategorie C je 
odolná vůči extrémně nízké teplotě. Poznámka recenzenta: Bez bližšího vysvětlení je 
v kapitole 5 uvedeno, že jde o doplňkovou příponu. ČSN IEC 61111 byla vydána v březnu 
2006.  

ČSN IEC 61112 (35 9739) Izolační přikrývky pro elektrotechniku. Platí pro 
izolační přikrývky sloužící pro ochranu osob před nahodilým dotykem s vodiči, přístroji nebo 
obvody pod napětím nebo uzemněnými a pro zabránění vzniku krátkého spojení v AC a DC 
instalacích. V této normě je obsaženo pět tříd přikrývek lišících se elektrickými 
charakteristikami s označením: třída 0 (červená), třída 1 (bílá), třída 2 (žlutá), třída 3 (zelená) 
a třída 4 (oranžová). (Návod pro výběr třídy je uveden v Příloze E.) Dodává se šest 
doplňkových kategorií přikrývek rozdílných ve svých vlastnostech vzhledem ke kyselině, 
oleji, ozónu, mechanickému protržení a kombinaci olej a ozón, které se označují A, H, Z, M, 
S a také k extrémně nízké teplotě označené jako kategorie C. (Blíže o tom viz tabulku 1.) 
ČSN IEC 61112 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 62237 (35 9765) Práce pod napětím. Izolační hadice s příslušenstvím pro 
hydraulické nářadí a zařízení. Týká se přenosných izolačních hadic s armaturami 
používaných s hydraulickým nářadím a zařízením pro práce pod napětím s efektivní hodnotou 
jmenovitého napětí nad AC 1 kV síťového kmitočtu. Použití v DC soustavě není předmětem 
této normy. Izolační hadice s armaturami se používají za účelem spojení mezi hydraulickým 
nářadím a čerpadlem, které mají rozdílné potenciály. Nejsou uvažovány jako pevná součást 
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zařízení pro práce pod napětím (například zdvihací zařízení). Mohou být spojovány 
a rozpojovány zanedbatelným tlakem. ČSN EN 62237 byla vydána v únoru 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 1993 
2005 1958 
2004 1899 
2003 1842 
2002 1806 
2001 1707 
2000 1556 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 31 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Norma se skládá ze tří částí: 
Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Měření denního osvětlení a Část 3: Měření umělého 
osvětlení. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici všechny tři části: 

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Základní ustanovení. 
Obsahuje základní ustanovení pro měření denního, umělého a sdruženého osvětlení ve 
vnitřních prostorech budov. Uvádí měřicí postupy, vlastnosti měřicích přístrojů, způsoby 
vyhodnocení výsledků měření a obsah protokolu z měření. Podrobné postupy pro měření 
denního a umělého osvětlení jsou uvedeny v ČSN 36 0011-2 a ČSN 36 0011-3. 
ČSN 36 0011-1 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN 36 0011-1 ze srpna 1996.  

ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 2: Měření denního 
osvětlení. Obsahuje zvláštní ustanovení pro měření podmínek denního osvětlení a denní 
složky sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorech budov. ČSN 36 0011-2 byla vydána 
v březnu 2006. Nahradila ČSN 36 0011-2 ze srpna 1996.  

ČSN 36 0011-3. Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 3: Měření umělého 
osvětlení. Obsahuje zvláštní ustanovení pro měření podmínek umělého osvětlení 
a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorech budov. 
ČSN 36 0011-3 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN 36 0011-3 ze srpna 1996.  
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ČSN EN 61347 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky, Část 2-1: Zvláštní 
požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková), Část 2-2: Zvláštní požadavky na 
elektronické měniče/střídače žárovek na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky, 
Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám, 
Část 2-4: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro 
všeobecné osvětlení, Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na 
stejnosměrné napájení pro osvětlení ve veřejné dopravě, Část 2-6: Zvláštní požadavky na 
elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení v letadlech, 
Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro 
nozové osvětlení, Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky, Část 2-9: Zvláštní 
požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky), Část 2-10: Zvláštní 
požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů 
se studeným zápalem (neonové trubice), Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické 
obvody používané ve svítidlech, Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo 
stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek) a Část 2-13: 
Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájená ovládací zařízení pro moduly se 
světelnými diodami (LED) (bude publikováno. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato 
část:  

ČSN EN 61347-2-12 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje. Část 2-12: 
Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky 
výbojek (kromě zářivek). Uvádí jednotlivé všeobecné a bezpečnostní požadavky pro 
stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické předřadníky. Napájení zahrnuje střídavá 
napětí až do 1 000 V při 50 Hz/60 Hz. Typem předřadníku je jakýkoliv konvertor, který může 
obsahovat zapalovač a stabilizující prvky pro provoz výbojek při stejnosměrném napájení 
nebo při kmitočtu, který je odlišný od napájecího kmitočtu. Světelné zdroje přiřazené 
k předřadníku jsou uvedeny v IEC 60188 (Vysokotlaké výbojky), IEC 60192 (Nízkotlaké 
sodíkové výbojky), IEC 60662 (Vysokotlaké sodíkové výbojky), IEC 61167 (Halogenidové 
výbojky) a sice pro všeobecné osvětlovací účely. ČSN EN 61347-2-12 byla vydána v květnu 
2006. 

ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje. Předřadníky 
výbojek (jiné než trubicové zářivky). Všeobecné požadavky. Tato rozsáhlá norma (cca 53 
stran) je uvedena celá v anglickém jazyce, v českém jazyce je uveden jen jeden list s Národní 
předmluvou a touto Anotací obsahu: Norma uvádí požadavky na provedení předřadníků na 
střídavé napětí až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz pro připojení k výbojkám, které mají 
příkony, rozměry a vlastnosti definované v příslušných normách IEC. Norma platí pro 
předřadníky k vysokotlakým rtuťovým výbojkám, nízkotlakým sodíkovým výbojkám, 
vysokotlakým sodíkovým výbojkám a halogenidovým výbojkám. ČSN EN 60923 byla 
vydána v květnu 2006. S účinností od 1. 10. 2012 se ruší ČSN EN 60923 z března 1998, která 
do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60598 (36 0600) Svítidla. Norma se skládá z těchto částí: Část 2-1: 
Stacionární svítidla; Část 2-2: Zápustná svítidla; Část 2-3: Svítidla pro osvětlení pozemních 
komunikací; Část 2-4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití; Část 2-5: Širokoúhlé 
světlomety; Část 2-6: Žárovková svítidla s vestavenými transformátory; Část 2-7: Přenosná 
svítidla používaná v zahradách; Část 2-8: Ruční svítidla; Část 2-9: Svítidla pro 
neprofesionální fotografování a filmování; Část 2-10: Přenosná dětská svítidla; Část 2-11: 
Svítidla pro akvária; Část 2-12: (neobsazena); Část 2-13: (neobsazena); Část 2-14: 
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(neobsazena); Část 2-15: (neobsazena); Část 2-16: (neobsazena); Část 2-17: Svítidla pro 
osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií; Část 2-18: Svítidla pro 
plavecké bazény; Část 2-19: Svítidla s přístupem vzduchu (požadavky bezpečnosti); Část 
2-20: Světelné řetězy; Část 2-21: (neobsazena); Část 2-22: Svítidla pro nouzové osvětlení; 
Část 2-23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí; Část 2-24: Svítidla s omezenou 
teplotou povrchu; Část 2-25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích 
a léčebnách. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60598-2-11 (36 0600) Svítidla. Část 2-11: Zvláštní požadavky. Svítidla 
pro akvária. Specifikuje požadavky na svítidla akvárií v domácnostech, používající 
žárovkové, zářivkové nebo výbojkové světelné zdroje s napájecím napětím nepřevyšujícím 
1 000 V. ČSN EN 60598-2-11 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 60704-2-5 ed.2 (36 1008) Elektrické spotřebiče pro domácnost 
a podobné účely. Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem Část 2-5: 
Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla. Platí pro elektrická 
akumulační pokojová topidla s výstupem s nuceným prouděním vzduchu navržená pro 
umístění na podlaze, pro montáž na stěnu nebo pro vestavění. Neplatí pro akumulační topidla 
s regulovaným výstupem s přirozeným prouděním vzduchu; akumulační topidla s volným 
výstupem; trvale instalované akumulační systémy ústředního topení nebo jejich části. Pro 
měření hluku vyzařovaného elektrickými akumulačními pokojovými topidly je možné použít 
ISO 3743-1, ISO 3743-2 a ISO 3744. Metoda uvedená v ISO 3744 je použitelná pro zdroje 
hluku jakékoliv velikosti (omezené pouze prostředím pro zkoušky, které je k dispozici). Při 
použití ISO 3743-1 a ISO 3743-2 je třeba dbát na to, aby maximální velikost zkoušeného 
spotřebiče splňovala požadavky stanovené v 1.3 ISO 3743-1 a ISO 3743-2. Rozsah 
uvažovaného kmitočtu pro určování akustického výkonu u elektrických akumulačních 
pokojových topidel zahrnuje přinejmenším oktávová pásma se středními kmitočty od 63 Hz 
do 8 000 Hz. odhadem stanovené hodnoty směrodatných odchylek hladin akustického 
výkonu, určené podle této normy jsou uvedené v tabulce. ČSN EN 60704-2-5, ed.2 byla 
vydána v květnu 2006, s účinností od 1. 9. 2008 se zrušuje ČSN EN 60704-2-5 z prosince 
1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

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 vždy za první a druhé pololetí roku.  

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 
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části obsahuje národní předmluvu zhruba tohoto znění: Souběžně s touto normou se může 
používat ČSN EN 60335-2 (a uvede se příslušný díl) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro 
domácnost a podobné účely - Část 2: (a uvede se název příslušného dílu, popř. i starší třídicí 
znak 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 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 prvé polovině r. 2006 byla k dispozici tato část.  

ČSN EN 60335-2-92 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné 
účely. Bezpečnost. Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače 
a provzdušňovače trávníků napájené ze sítě. Prakticky v žádné kapitole nejsou rozsáhlejší 
změny oproti části 1. Určité změny doznala kapitola 3 - Definice, 7 - Značení a návody 
a 18 - Trvanlivost. Za pozornost stojí kapitola 32 - Záření, toxicita a podobná nebezpečí, kde 
se uvádí, že tato kapitola z Části 1 platí. Norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich 
ověření pro návrh a konstrukci ručně vedených prořezávačů a provzdušňovačů trávníku 
napájených ze sítě, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V při jednofázovém napájení. 
Norma neplatí pro provzdušňovače/prořezávače, které byly vyrobeny před datem vydání 
tohoto dokumentu CENELEC. Za pozornost stojí Příloha ZZ, 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 60335-2-92 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 62301 (36 1060) Elektrické spotřebiče pro domácnost. Měření příkonu 
pohotovostního režimu. Stanovuje metody měření spotřeby elektrické energie 
v pohotovostním režimu. Platí pro hlavní části spotřebičů pro domácnost poháněných 
elektřinou a pro hlavní části spotřebičů, které využívají jiná paliva, jako je plyn nebo nafta. 
Tato norma nestanovuje bezpečnostní požadavky. Nestanovuje minimální požadavky na 
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funkci ani neuvádí maximální meze pro příkon nebo spotřebu energie. Účelem této normy je 
stanovit metody zkoušky pro určování spotřeby energie v rámci spotřebičů a zařízení 
v pohotovostním režimu (všeobecně kdy výrobek neprovádí svou hlavní funkci). Tato norma 
definuje „pohotovostní“ režim jako nejnižší spotřebu energie při připojení k napájení. 
ČSN EN 62301 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 60239 ed. 2 (36 1137) Grafitové elektrody u elektrických obloukových 
pecí. Rozměry a označení. Vydána v březnu 2006. S účinností od 1. 7. 2008 se ruší 
ČSN EN 60239 z března 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem  stejných čísel. 

ČSN EN 62115 (36 1338) Elektrické hračky. Bezpečnost. Zabývá se bezpečností 
hraček, které mají nejméně jednu funkci závislou na elektrické energii. Další požadavky na 
experimentální soupravy jsou uvedeny v příloze A, která se týká experimentálních souprav. 
Tato norma platí také pro hračky používající elektrickou energii pro činnosti jiné, než je 
základní funkce hračky. Další požadavky na hračky obsahující lasery a svítivé diody (LED) 
jsou uvedeny v normativní příloze E, která se těchto otázek týká. Aby se vyhovělo této 
normě, musí také elektrické hračky splňovat požadavky (ČSN) EN 71-1, poněvadž zahrnuje 
nebezpečí jiná než nebezpečí vzniklá při používání elektřiny. 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 62115 byla 
vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 1. 2008 se ruší ČSN EN 50088+A1 z listopadu 1997, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem jiných čísel. 

ČSN EN 60745-2 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí. Bezpečnost. Část 2: 
Starší vydání této normy uváděla, že navazuje na obecné požadavky dnes zrušených 
ČSN EN 292-1 a ČSN EN 292-2. Novější vydání odkazují na ČSN EN ISO 12100-1 
a ČSN EN ISO 12100-2., které platí od června 2004, a které se vztahují na bezpečnost 
strojních zařízení. Jak je to u souboru podobných norem obvyklé, obsahuje jen změny oproti 
Části 1. 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“. Za pozornost stojí úvodní ustanovení, které 
potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, 
změněné směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: V ČR byly tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60745-2-19 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí. Bezpečnost. Část 
2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky. Platí pro dlabačky pro dlabání do dřeva nebo 
podobného materiálu. ČSN EN 60745-2-19 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN EN 60086 (36 4110) Primární baterie. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Všeobecně, Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace, Část 3: Hodinkové baterie, 
Část 4: Bezpečnost lithiových baterií a Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. 
V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60086-5 ed.2 (36 4110) Primární baterie. Část 5: Bezpečnost baterií 
s vodným elektrolytem. Specifikuje zkoušky a požadavky pro primární baterie s vodným 
elektrolytem pro zajištění jejich bezpečného provozu při předpokládaném použití i při 
přiměřeně předvídatelném nesprávném použití. Za pozornost stojí kapitola 7 – Informace 
o bezpečnosti, která uvádí 16 pokynů pro bezpečné zacházení s bateriemi. ČSN EN 60086-5 
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ed.2 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 4. 2008 se ruší ČSN EN 60086-5 
z října 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60254-1 ed.2 (36 4320) Olověné trakční baterie. Část 1: Všeobecné 
požadavky a metody zkoušek. Tato norma je uvedena celá v anglickém jazyce, česky je 
uveden pouze jeden list s Národní předmluvou a touto Anotací obsahu: Tato norma se týká 
olověných trakčních baterií používaných pro napájení elektrických pohonů. Zkoušky uvedené 
v této normě platí pro všechny aplikace trakčních baterií, které zahrnují silniční vozidla, 
lokomotivy průmyslové, nákladní vozidla a mechanická manipulační zařízení. Norma stanoví 
základní charakteristiky trakčních baterií nebo článků spolu s příslušnými zkušebními 
metodami. ČSN EN 60254-1 ed.2 byla vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 5. 2008 se ruší 
ČSN EN 60254-1 z července 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 61427 ed.2 (36 4365) Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické 
energetické systémy (PVES) všeobecné požadavky a metody zkoušek. Poskytuje 
všeobecné informace, které se týkají požadavků na akumulátorové baterie používané ve 
fotovoltaických (PVES) energetických systémech a typických metod zkoušek používaných 
pro ověřování vlastností baterií. Tato norma neobsahuje specifické informace týkající se 
velikosti baterií, metod nabíjení nebo návrhu systémů PVES. ČSN EN 61427, ed.2 byla 
vydána v březnu 2006. S účinností od 1. 7. 2008 se ruší ČSN EN 61427 z května 2002, která 
do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 61215 ed.2 (36 4631) Fotovoltaické (PV) moduly z krystalických 
křemíků pro pozemní použití. Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. 
Vydána v lednu 2006. S účinností od 1. 5. 2008 se ruší ČSN EN 61215 z července 1997, která 
do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na 
souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 60336 ed.2 (36 4744) Zdravotnické elektrické přístroje. Rentgenové 
zářiče pro lékařskou diagnostiku. Charakteristiky ohnisek. Platí pro ohniska ve 
zdravotnických diagnostických rentgenových zářičích pro použití ve zdravotnictví, které 
pracují při napětí rentgenky do 200 kV včetně. Tato mezinárodní norma popisuje zkušební 
metody pro vyhodnocení charakteristik ohnisek a prostředky pro indikaci shody. 
ČSN EN 60336, ed.2 byla vydána v březnu 2006. S účinností od 1. 6. 2008 se ruší 
ČSN EN 60336 ze srpna 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN  62274 (36 4804) Zdravotnické elektrické přístroje. Bezpečnost 
záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii. Platí pro návrh, výrobu a některá 
hlediska instalace Záznamového a verifikačního systému (RVS = Rekord and Verify System), 
které při radioterapeutickém použití v humánní medicíně a) poskytuje, definuje nebo 
zobrazuje data nastavená na ozařovacím přístroji; tato data zavádí buď vstupem 
prostřednictvím obsluhy, nebo je importuje přímo z jiných přístrojů; b) může ovládat 
provozní schopnost tohoto přístroje; c) zaznamenává data všech léčebných přístrojů; a d) má 
být 1) při normálním použití používán obsluhou s požadovanou klasifikací a školením, pod 
zodpovědností přiměřeně oprávněných nebo kvalifikovaných osob; 2) udržován v souladu 
s doporučeními uvedenými v návodu k použití; a 3) používán za podmínek prostředí 
a elektrického napájení specifikovaných v technickém popisu. Tato norma neplatí v případě 
použití dynamických svazků. Norma však platí pro určitá specifická hlediska zapojení RVS 
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do sítě nebo připojení k jiným radioterapeutickým přístrojům a komunikační protokol, který 
má být použit. Tato norma platí pro jakékoliv RVS a stanovuje požadavky na vlastnosti, 
příslušnou dokumentaci a zkoušení softwaru. Norma neobsahuje požadavky na bezpečnost 
hardwaru, protože ty se podle povahy hardwaru mění (viz 1.3.1 a přílohu A, týkající se 
požadavků na hardware). RVS vyvinuté uživatelem výlučně pro vlastní použití (tímto) 
uživatelem do předmětu této normy nespadá, avšak důrazně se doporučuje, aby při jeho 
tvorbě a používání byly zásady této normy uplatněny. Je-li tato technika poskytnuta jinému 
uživateli za podmínek, kdy poskytovatel nekontroluje přímo její používání, a je vydávána za 
vhodnou k použití, pak tento poskytovatel přebírá úlohu výrobce a tato norma platí. 
ČSN EN 62274 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 60728 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Metody měření 
a požadavky na systém, Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení, Část 3: Aktivní 
koaxiální širokopásmová distribuční zařízení, Část 4: Pasivní koaxiální širokopásmová 
distribuční zařízení, Část 5: Stanice systému, Část 6: Optická zařízení, Část 7: Monitorování 
stavu hybridní venkovní vláknové koaxiální soustavy, Část 9: Rozhraní kabelových 
distribučních systémů pro digitálně modulované signály, Část 10: Systémové požadavky na 
zpětnou cestu, Část 11: Bezpečnost (tato publikace) a Část 12: Elektromagnetická 
kompatibilita systému. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 60728-11 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby. Část 11: Bezpečnost. Zabývá se požadavky na bezpečnost 
vztahujícími se na pevně uložené systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro 
mobilní a dočasně instalované systémy, např. v karavanech. Mohou se použít dodatečné 
požadavky, např. vztahující se k: – elektrickým instalacím budov a vrchním vedením; - jiným 
rozvodovým systémům telekomunikačních služeb; - vodovodním rozvodným 
systémům; - plynovým rozvodným systémům; - bleskosvodným systémům. Tato norma je 
určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků 
a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro 
definování norem na ochranu zařízení použitých systémů. Rozsáhlá norma, cca 53 stran. 
ČSN EN 60728-11 byla vydána v prosinci 2005. S účinností od 1. 4. 2008 se ruší 
ČSN EN 50083-1 z prosince 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 61937-7 ed.2 (36 7552) Digitální zvuk. Rozhraní pro zvukový bitový tok 
kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958. Část 7: Nelineární bitový tok PCM 
podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. Vydána v dubnu 2006. S účinností od 
1. 7. 2008 se ruší ČSN EN 61937-7 z května 2003, která do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem 
stejných čísel. 

ČSN EN 62298-4 (36 7554) Používání služby TeleWeb. Část 4: Profil 
hyperteletextu. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 61162-402 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 
a systémy. Digitální rozhraní. Část 402: Více mluvčích a více posluchačů. Propojení 
lodních systémů. Dokumentace a požadavky na zkoušky. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 61883 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely. 
Digitální rozhraní. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, tato Část 2: 
Přenos dat SD-DVCR, Část 3: Přenos dat HD-DVCR, Část 4: Přenos dat MPEG2-TS, Část 
5: Přenos dat SDL-DVCR, Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat a Část 7: 
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Přenos ITU-R BO. 1294 Systém B. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části 2 až 6. 
Ve všech případech jako druhé edice norem s tím, že souběžně platí starší vydání norem 
stejných čísel. 

ČSN EN 61883-2 ed.2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 
účely. Digitální rozhraní. Část 2: Přenos dat SV-DVCR. Vydána v květnu 2006. 
S účinností od 1. 11. 2008 se ruší ČSN EN 61883-2 z července 1999, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 61883-3 ed.2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 
účely. Digitální rozhraní. Část 3: Přenos dat HD-DVCR. Vydána v květnu 2006. 
S účinností od 1. 11. 2008 se ruší ČSN EN 61883-3 z července 1999, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 61883-4 ed.2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 
účely. Digitální rozhraní. Část 4: Přenos dat MPEG2-TS. Vydána v květnu 2006. 
S účinností od 1. 11. 2008 se ruší ČSN EN 61883-4 z července 1999, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. 

ČSN EN 61883-5 ed.2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 
účely. Digitální rozhraní. Část 5: Přenos dat SDL-DVCR. Vydána v květnu 2006. 
S účinností od 1. 11. 2008 se ruší ČSN EN 61883-5 z července 1999, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost 
dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 61883-6 ed.2 (36 8555) Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální 
účely. Digitální rozhraní. Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. 
Vydána v květnu 2006. S účinností od 1. 11. 2008 se ruší ČSN EN 61883-6 z června 2003, 
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Poznámka recenzenta: 
Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem různých čísel. 

ČSN EN 62365 (36 8633) Digitální zvuk. Digitální rozhraní vstup-výstup. Přenos 
digitálního zvuku sítěmi s asynchronním převodovým módem (ATM). Vydána v dubnu 
2006. 

ČSN EN 14603 (36 9119) Informační technologie. Písmeno-číslicový soubor 
obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B. Tvary a rozměry tištěného obrazu. Vydána 
v lednu 2006. Nahradila ČSN ISO 1073-2 z ledna 1994. 

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 
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 prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 
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ČSN ISO/IEC 7816-4 (36 9205) Identifikační karty. Karty s integrovanými 
obvody. Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu. Vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN ISO/IEC 7816-4 z prosince 1997. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 93 
2005 86 
2004 86 
2003 94 
2002 98 
2001 95 
2000 94 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 4 nové nebo novelizované normy.  

ČSN EN 50369 (37 0000) Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů. Jsou 
specifikovány požadavky proti vniknutí vody a zkoušky pro vodotěsné zapouzdřené systémy 
nešířící plamen pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických 
instalacích nebo v komunikačních systémech do AC 1 000 V a/nebo DC 1 500 V. Tato norma 
platí pro kovové, nekovové a kombinované vodotěsné zapouzdřené systémy včetně šroubení 
ukončujících systém. Tato evropská norma neplatí pro trubkové elektroinstalační systémy pro 
elektrické instalace, které jsou v rozsahu platnosti souborů norem EN 50086 a EN 61386. 
Vodotěsné zapouzdřené systémy neposkytují mechanickou ochranu pro izolované vodiče 
a/nebo kabely. Nejsou určeny k používání v konstrukcích budov jako součást pevného 
elektroinstalačního systému. ČSN EN 50369 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 50085-1 ed.2 (37 0010) Úložné a protahovací elektroinstalační kanály 
pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky. Stanoví požadavky a zkoušky pro 
úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené 
pro umístění, a kde je to nutné, pro ochranné oddělení izolovaných vodičů, kabelů a případně 
dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů. 
Maximální napětí těchto instalací je AC 1 000 V a DC 1 500 V. Tato norma neplatí pro 
trubkové systémy, systémy kabelových lávek, systémy kabelových žebříků, napájecí traťové 
systémy nebo zařízení, na něž se vztahují jiné normy. Tuto Část 1 je nutno používat 
v souvislosti s příslušnou Částí 2 pro zvláštní požadavky. ČSN EN 50085-1 ed.2 byla vydána 
v dubnu 2006. 
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ČSN EN 60998-2-4 ed.2 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro 
domácnost a podobné účely. Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací 
zařízení. Platí pro nasunovací připojovací zařízení (TOCD = Twist-on Connecting Device) 
pro spojování dvou nebo více neupravených tuhých a/nebo ohebných měděných vodičů 
o průřezu 0,5 mm2 až 16 mm2 včetně, které odpovídají IEC 60228, přičemž celkový průřez 
připojených vodičů je maximálně 35 mm2. Zahrnuje obvody nízkého napětí do 
AC 1 000 V a DC 1 500 V, kde se elektrická energie používá pro domácnost a podobné účely. 
Tato norma se vztahuje na TOCD navržená především pro ruční aplikace. Určitá TOCD, např. 
pro velké průřezy, mohou však vyžadovat použití nástroje navrženého pro určité TOCD. 
ČSN EN 60998-2-4, ed.2 byla vydána v březnu 2006. S účinností od 1. 3. 2008 se ruší 
ČSN EN 60998-2-4 z července 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 
Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem stejných čísel. 

ČSN EN 50402 (37 8381) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých 
nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku. Požadavky na funkční bezpečnost 
stabilních systémů detekce plynů. Platí pro stabilní systémy detekce plynů pro detekci a 
měření hořlavých a toxických („toxický“ – zahrnuje výrazy: „velmi toxický“, „toxický“, 
„škodlivý“, „korozivní“, „dráždivý“, „alergizující“, karcinogenní“, „mutagenní“ a 
„teratogenní“ Poznámka recenzenta: Byl proveden pouze překlad s tím, že některé vlastnosti 
zná česká legislativa v jiném znění. Správně má být: „vysoce toxický“, „toxický“, „zdraví 
škodlivý“, „žíravý“, „dráždivý“, „senzibilizující“, karcinogenní“, „mutagenní“ a „toxický 
pro reprodukci“) plynů nebo par nebo kyslíku. Tato evropská norma doplňuje požadavky 
evropských norem pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, par (např. 
EN 61770 nebo /ČSN/ EN 50241), toxických plynů (např./ČSN/ EN 45544) nebo kyslíku 
(např. /ČSN/ EN 50104). Tato norma je výrobkovou normou, založenou na (ČSN) EN 61508 
a zahrnuje dodatečné požadavky EN ISO 13849-1 (do června 2006 v ČR nezavedena). Platí 
pro část fáze 9 „realizace“ celkového životního cyklu bezpečnosti podle (ČSN) EN 61508-1. 
Tato evropská norma platí pro systémy detekce plynů, které mohou obsahovat dále uvedené 
funkční jednotky: - vzorkování plynů; - čidlo; - přenos signálů; - vstup do řídicí jednotky; 
- zpracování signálů v řídicí jednotce; - výstup z řídicí jednotky. Tato norma nestanoví 
požadavky na instalaci a údržbu systémů detekce plynů. Rovněž neuvádí požadavky na 
fyzické umístění čidel. Tato evropská norma neuvádí, která SIL způsobilost je dostatečná pro 
jakou aplikaci. Poznámka recenzenta: Zkratka SIL se vyskytuje na několika desítkách míst 
normy, vysvětlena není. ČSN EN 50402 byla vydána v červnu 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 237 
2005 222 
2004 209 
2003 205 
2002 189 
2001 195 
2000 192 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 26 nových nebo novelizovaných 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, 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 prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 45510-4-7 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 4: 
Pomocná zařízení kotlů. Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem. Poskytuje návod 
k sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení pro manipulaci s popelem a zařízení 
pro skladování volně loženého materiálu 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 vztahuje spíše k funkci zařízení než 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 45510-4-7 byla vydána v červnu 
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2006. Nahradila ČSN EN 45510-4-7 z ledna 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco 
v ČSN EN 45510-4-7: 2000 byla EN 45510-4-7 přijata do ČSN schválením k přímému 
používání, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 45510-4-8 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 4-8: 
Pomocná zařízení kotlů. Zařízení pro manipulaci s popílkem. Poskytuje návod k sestavení 
technické specifikace pro pořizování zařízení pro manipulaci s popílkem spojené 
s parogenerátorem 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 vztahuje spíše k funkci 
zařízení než 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 45510-4-8 byla vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 45510-4-
8 ze srpna 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco v ČSN EN 45510-4-8: 2000 byla EN 45510-
4-8 přijata do ČSN schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 45510-4-9 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. Část 4-9: 
Pomocná zařízení kotlů. Ofukovače. Poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro 
pořizování zařízení pro ofukovače spojené s parogenerátorem 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 vztahuje spíše k funkci zařízení než 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 45510-4-9 byla 
vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 45510-4-9 z 1. 8. 2000. Poznámka recenzenta: 
Zatímco v ČSN EN 45510-4-9: 2000 byla EN 45510-4-9:1999 přijata do ČSN schválením 
k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 45510-4-10 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren. 
Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů. Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx). Poskytuje 
návod k sestavení technické specifikace pro pořizování postupů a zařízení na odstranění oxidů 
dusíku ze spalin u zařízení na výrobu páry 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 vztahuje spíše k funkci zařízení než 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 45510-4-10 byla vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN 45510-4-10 z 1. 8. 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco 
v ČSN EN 45510-4-10: 2000 byla EN 45510-4-10:1999 přijata do ČSN schválením 
k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14532 (38 5500) Zemní plyn. Slovník. Stanoví termíny, definice, symboly 
a zkratky používané v oblasti zemního plynu. Termíny byly zkontrolovány a prostudovány 
tak, aby pokryly všechny aspekty kteréhokoliv jednotlivého termínu přebíraného z jiných 
zdrojů jako jsou evropské normy CEN, národní normy a ze stávajících definic 
v plynárenském slovníku IGU. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je 
definováno cca 185 hesel. Rozsáhlá norma, cca 70 stran. ČSN EN 14532 byla vydána v lednu 
2006.  

ČSN EN ISO 6976 (38 5572) Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, 
relativní hustoty a Wobbeho čísla. Stanovuje metody pro výpočet spalného tepla, 
výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla suchého zemního plynu, náhradního 
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zemního plynu a ostatních plynných paliv, u nichž je známo molární složení. Metody výpočtu 
vlastností plynných směsí vycházejí z běžně používaných metrických referenčních podmínek. 
Rozsáhlá norma, cca 55 stran. ČSN EN ISO 6976 byla vydána v únoru 2006. Nahradila 
ČSN 38 5572 z 21. 12. 1988. 

ČSN EN ISO 13686 (38 6101) Zemní plyn. Označování jakosti. Specifikuje 
parametry, které jsou potřebné k popisu zemního plynu po konečné úpravě a případě po 
smíchání. Norma obsahuje seznam těchto parametrů, jejich jednotky a odkazy na měřicí 
normy. Informativní přílohy (zejména A a B) obsahují příklady typických hodnot těchto 
parametrů s hlavním důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví. Při definování parametrů 
pokrývajících složení, fyzikální vlastnosti a stopové složky se musí zvážit rovněž existující 
zemní plyny pro zaručení kontinuity. Otázkou záměny se zabývá Příloha A čl. A.2. Poměrně 
rozsáhlá norma, cca 44 stran. ČSN EN ISO 13686 byla vydána v únoru 2006. Nahradila 
ČSN 38 6101 z 11. 3. 1989. 

ČSN EN ISO 13443 (38 6110) Zemní plyn. Standardní referenční podmínky. 
Stanovuje standardní referenční podmínky teploty, tlaku a vlhkosti, které musí být používány 
pro měření a výpočty týkající se zemního plynu, náhradního zemního plynu a podobných 
tekutin (?) Primárním účelem je použití v rámci mezinárodní přepravy, kde omezení 
fyzikálních vlastností plynu na společný základ, které popisují jeho jakost a množství, 
zjednoduší obchodování. ČSN EN ISO 13443 byla vydána v únoru 2006. Nahradila 
ČSN 38 6110 z 17. 4. 1991. 

ČSN EN ISO 15403 (38 6111) Zemní plyn. Stanovení jakost zemního plynu 
používaného jako stlačené palivo pro automobily. Cílem této normy je poskytnout 
výrobcům, provozovatelům plnicích stanic a dalším zainteresovaným osobám z oblasti 
průmyslu vozidel na stlačený zemní plyn informace o jakosti paliva pro vozidla na zemní 
plyn (NGV = Natural Gas Vehicles). Tyto informace jsou potřebné pro úspěšný vývoj a 
obsluhu zařízení vozidel na stlačený zemní plyn. Palivo splňující požadavky této normy musí: 
a) umožňovat bezpečnou obsluhu vozidel a příslušného vybavení potřebného pro jejich 
údržbu; b) chránit palivový systém před negativními důsledky koroze, znehodnocením 
nežádoucími látkami a tvorbou kapalných nebo pevných úsad; c) zajišťovat uspokojivý výkon 
vozidla za libovolných klimatických podmínek a požadavků na jízdní vlastnosti. 
ČSN EN ISO 15403 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 12213 (38 6112) Zemní plyn. Výpočet kompresibilitního 
(kompresního) faktoru. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Úvod a směrnice, Část 2: 
Výpočet z analýzy molárního složení a Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností. Všechny 
tři části byly k dispozici v prvním pololetí 2006. 

ČSN EN ISO 12213-1 (38 6112) Zemní plyn. Výpočet kompresibilitního 
(kompresního) faktoru. Část 1: Úvod a směrnice. Popisuje metody výpočtu 
kompresibilitního (kompresního) faktoru zemních plynů, náhradních zemních plynů (zemních 
plynů s obsahem syntetických směsí) a podobných směsí při podmínkách, za kterých tato 
směs může být pouze v plynném stavu. Aby byly výpočetní metody validní, musí být plyn ve 
stavu nad rosným bodem vody i uhlovodíků při předepsaných podmínkách. Norma poskytuje 
všechny rovnice a numerické hodnoty potřebné pro implementaci obou metod. K dispozici 
jsou ověřené počítačové programy. ČSN EN ISO 12213-1 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 12213-2 (38 6112) Zemní plyn. Výpočet kompresibilitního 
(kompresního) faktoru. Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení. Popisuje metody 
výpočtu kompresibilitního (kompresního) faktoru zemních plynů, náhradních zemních plynů 
(zemních plynů s obsahem syntetických směsí) a podobných směsí při podmínkách, za 
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kterých tato směs může být pouze v plynném stavu. Specifikuje metodu výpočtu 
kompresibilitního (kompresního) faktoru ze znalosti podobného složení plynu na základě 
molárních zlomků a příslušných tlaků a teplot. Metoda je použitelná pro plyn jakosti pro 
plynovody v rozmezí tlaků p a teplot T, při kterých normálně probíhá přeprava a rozvod 
plynu, s nejistotou okolo ±0,1 %. S větší nejistotou ji lze použít pro plyn se širším rozsahem 
složení, tlaků a teplot. ČSN EN ISO 12213-2 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 12213-3 (38 6112) Zemní plyn. Výpočet kompresibilitního 
(kompresního) faktoru. Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností. Popisuje metody 
výpočtu kompresibilitních (kompresních) faktorů zemních plynů, náhradních zemních plynů 
(zemních plynů s obsahem syntetických směsí) a podobných směsí při podmínkách, za 
kterých tato směs může být pouze v plynném stavu. Specifikuje metodu výpočtu 
kompresibilitních (kompresních) faktorů při známých hodnotách spalného tepla, relativní 
hustoty a obsahu oxidu uhličitého a dále také příslušných tlaků a teplot. Je-li přítomen vodík, 
což je velmi často případ náhradních plynů, je rovněž nutné znát úroveň jeho obsahu. Metoda 
je použitelná pro plyny jakosti pro plynovody v rozmezí tlaků p a teplot T, při kterých 
normálně probíhá přeprava a rozvod plynu, s nejistotou okolo ±0,1 %. Pro větší rozsahy 
stoupá i nejistota výsledků. ČSN EN ISO 12213-3 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 62328-1 (36 8632) Domácí multimediální serverové systémy. 
Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní 
přijímače. Část 1: Všeobecný popis a architektura. Vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 62328-2 (36 8632) Domácí multimediální serverové systémy. 
Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní 
přijímače. Část 2: Obecná struktura záznamu. Vydána v březnu 2006.  

ČSN EN  12845 (38 9211) Stabilní hasicí zařízení. Sprinklerová zařízení. 
Navrhování, instalace a údržba. Stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, 
montáž a údržbu stabilních sprinklerových zařízení v budovách a průmyslových závodech 
a dále konkrétní požadavky na sprinklerová zařízení, která jsou součástí opatření pro ochranu 
osob. Tato norma se týká pouze druhů sprinklerů uvedených v (ČSN) EN 12259 (viz příloha 
L). Požadavky a doporučení této normy lze aplikovat pro jakékoliv doplňky, rozšíření, opravy 
nebo jiné modifikace sprinklerových zařízení. Nejsou aplikovatelné na vodní sprejová 
a zaplavovací zařízení. Tato norma zahrnuje klasifikaci nebezpečí, provedení zásobování 
vodou, použité komponenty, montáž a zkoušení zařízení, údržbu zařízení, rozšiřování 
existujících zařízení a stanovuje konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro 
uspokojivou funkci sprinklerových zařízení v souladu s touto normou. Tato norma neřeší 
zásobování vodou pro jiná než sprinklerová zařízení. Požadavky v ní uvedené se mohou 
použít jako vodítko pro jiné druhy stabilních hasicích zařízení, za předpokladu, že jakékoliv 
specifické požadavky na zásobování ostatních druhů hasicích zařízení budou vzaty v úvahu. 
Tato norma se také týká sprinklerových sestav, které se skládají ze všech komponentů 
nezbytných k sestavení instalovaného sprinklerového zařízení. Požadavky neplatí pro 
sprinklerová zařízení na lodích, v letadlech, motorových vozidlech a pro mobilní hasicí 
zařízení, jakož i zařízení nacházející se pod zemí v dolech. Velmi rozsáhlá norma, cca 142 
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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 12845 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12845 z července 2005. 

ČSN EN 1777 (38 9330) Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky. 
Uvádí významná nebezpečí (viz kapitolu 4) při používání všech velikostí hydraulických 
plošin hasičskými a záchrannými jednotkami za předpokladu, že jsou dodávány v kompletním 
stavu, přezkoušeny a jsou provozuschopné; dále uvádí metody pro odstraňování nebo 
zmírňování těchto nebezpečí a pro používání bezpečných pracovních postupů. Tento 
dokument se zabývá hydraulickými plošinami, jejichž základnou je obvykle motorové 
vozidlo, ale mohou být také nepojízdné nebo pevně zabudované, nebo pojízdné ve formě: -
 přívěsu nebo demontovatelného zařízení; - jakéhokoliv jiného druhu vozidla s vlastním 
pohonem. Tento dokument nelze použít pro hydraulické plošiny vyrobené před datem vydání 
tohoto dokumentu organizací CEN. Ve zmíněné kapitole 4 jsou tabelárně zpracována 
nebezpečí úrazová, včetně elektrických, dále nebezpečí z hluku, vibrací, způsobené 
vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli, nedostatečným osvětlením i nebezpečí 
vytvářená zanedbání ergonomických zásad. Poměrně rozsáhlá norma, cca 72 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 1777 byla vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN 1777 z července 2005.  

ČSN EN 14043 (38 9331) Výšková požární technika. Automobilové žebříky se 
současnými pohyby. Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody. 
Specifikuje požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají 
automobilových žebříků se současnými pohyby tříd 18, 24 a 30, jak je definováno v 3.13, 
ovládané hasiči a určené k hašení požáru a k záchraně osob. (Podle tohoto článku vyjadřuje 
číslo třídy maximální záchrannou výšku automobilového žebříku v m.) Norma se zabývá 
technicko bezpečnostními požadavky k minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která 
mohou nastat při uvádění do provozu, při používání, při pravidelných kontrolách a údržbě 
automobilových žebříků, pokud jsou prováděny podle specifikací výrobce nebo jeho 
zplnomocněného zástupce a zabývá se také požadavky na provedení. (V kapitole 4, jak je to 
v normách tohoto charakteru obvyklé, jsou tabelárně zpracována závažná nebezpečí při práci 
s tímto strojním zařízením, a to: rozsáhle zpracovaná nebezpečí úrazová, včetně úrazu 
elektrickým proudem, nebezpečí z hluku a konečně nebezpečí vytvářená zanedbáním 
ergonomických zásad. V kapitole 5 (str. 20 až 53!) jsou pak, jako obvykle, příslušné 
bezpečnostní požadavky a/nebo opatření.) Tato evropská norma se zabývá používáním 
automobilových žebříků v rozsahu teplot od –15oC do +35oC a při rychlosti větru na 
žebříkové sadě ≤12,5m/s. Pro používání mimo tyto hodnoty mohou být nezbytné větší 
rozsahy (musí být dohodnuty mezi výrobcem a uživatelem). Tato evropská norma se 
nezabývá nebezpečími standardního automobilového podvozku ani nebezpečími vzniklými 
v důsledku používání jako silničního vozidla. Norma neplatí pro automobilové žebříky se 
současnými pohyby, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy organizací 
CEN. Rozsáhlá norma, cca 67 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 14043 byla vydána v dubnu 2006.  

 77



ČSN EN 14044 (38 9332) Výšková požární technika. Automobilové žebříky 
s postupnými pohyby. Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody. 
Specifikuje požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají 
automobilových žebříků s postupnými pohyby tříd 18, 24 a 30, jak je definováno v 3.13, 
ovládané hasiči a určené k hašení požáru a k záchraně osob. (Podle tohoto článku vyjadřuje 
číslo třídy maximální záchrannou výšku automobilového žebříku v m.) Norma se zabývá 
technickými požadavky k minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat 
při uvádění do provozu, při používání, při pravidelných kontrolách a údržbě automobilových 
žebříků, pokud jsou prováděny podle specifikací výrobce nebo jeho zplnomocněného 
zástupce a zabývá se také požadavky na provedení. (V kapitole 4, jak je to v normách tohoto 
charakteru obvyklé, jsou tabelárně zpracována závažná nebezpečí při práci s tímto strojním 
zařízením, a to: rozsáhle zpracovaná nebezpečí úrazová, včetně úrazu elektrickým proudem, 
nebezpečí z hluku, záření a konečně nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. 
V kapitole 5 (str. 22 až 58!) jsou pak, jako obvykle, příslušné bezpečnostní požadavky a/nebo 
opatření.) Tato evropská norma se zabývá používáním automobilových žebříků v rozsahu 
teplot od -15oC do +35oC a při rychlosti větru na žebříkové sadě ≤12,5m/s. Pro používání 
mimo tyto hodnoty mohou být nezbytné větší rozsahy (musí být dohodnuty mezi výrobcem 
a uživatelem). Tato evropská norma se nezabývá nebezpečími standardního automobilového 
podvozku ani nebezpečími vzniklými v důsledku používání jako silničního vozidla. Norma 
neplatí pro automobilové žebříky s postupnými pohyby, které byly vyrobeny před datem 
vydání této evropské normy organizací CEN. Rozsáhlá norma, cca 71 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 tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 14044 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN EN 14339 (38 9511) Podzemní požární hydranty. Stanoví požadavky, 
zkušební metody a značení podzemních požárních hydrantů určených pro účely hašení 
požárů: - které se instalují v systému rozvodu vody; - velikostí DN 80 a DN 100; - vhodných 
pro dovolený pracovní přetlak, PFA, 10 bar, 16 bar nebo 25 bar s odvodňovacím zařízením 
nebo bez něho; - se svislou nebo vodorovnou vstupní přípojkou opatřenou přírubou, 
nátrubkem nebo nákružkem; - s jedním nebo dvěma výtokovými přípojkami v souladu 
s národními požadavky; - s armaturou kulového (vřetenového) nebo šoupátkového provedení. 
Tato evropská norma rovněž stanoví hodnocení shody podzemních požárních hydrantů podle 
požadavků této normy. Tato evropská norma platí pro hydranty pro pitnou, užitkovou 
a filtrovanou vodu. Pro jiné kapaliny mohou platit doplňující požadavky. Spojky připojované 
k výtokovým otvorům nejsou předmětem tohoto dokumentu a musí splňovat národní 
požadavky. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14339 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 14384 (38 9512) Nadzemní požární hydranty. Stanoví minimální 
požadavky, zkušební metody, značení a hodnocení shody nadzemních požárních hydrantů: 
- které se instalují v systému rozvodu vody; - velikostí DN 80, DN 100 a DN 150; - vhodných 
pro dovolený pracovní přetlak, PFA, PN 16, s odvodňovacím zařízením nebo bez něho; - se 
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svislou nebo vodorovnou vstupní přípojkou opatřenou přírubou, nátrubkem nebo nákružkem; 
- s jedním nebo dvěma výtokovými přípojkami v souladu s národními požadavky; 
- s armaturou kulového (vřetenového) nebo šoupátkového provedení. Tato evropská norma 
rovněž stanoví hodnocení shody podzemních požárních hydrantů podle požadavků této 
normy. Platí pro hydranty pro pitnou, užitkovou a filtrovanou vodu. Pro jiné kapaliny mohou 
platit doplňující požadavky. Spojky připojované k výtokovým otvorům nejsou předmětem 
tohoto dokumentu a musí splňovat národní požadavky. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14384 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 13673 (38 9662) Stanovení maximálního výbuchového tlaku a 
maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par. Norma se skládá z těchto 
částí: Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku; Část 2: Stanovení maximální 
rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 13673-2 (38 9662) Stanovení maximálního výbuchového tlaku 
a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par. Část 2: Stanovení 
maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. Standardní zkušební metoda podle druhé 
části této normy je navržena tak, aby umožňovala měření rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 
a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku směsi hořlavého plynu, vzduchu a inertního 
plynu v uzavřeném objemu při okolní teplotě a tlaku. Výraz „plyn“, používaný v této normě, 
zahrnuje páry, avšak nezahrnuje mlhy. V této evropské normě nejsou zohledněny detonační 
jevy a možnost rozkladu směsi. Rychlosti nárůstu tlaku, naměřené podle metodiky uvedené 
v této evropské normě, nejsou použitelné pro pevné závěry, protože tyto závěry jsou 
konstruovány tak, aby vydržely výbuch uvnitř závěru, a aby nedošlo k jeho přenosu do vnější 
výbušné atmosféry a nejsou použitelné ani pro jakékoliv jiné uzavřené objemy, jejichž vnitřní 
geometrie může vést k násobení tlaku. Dokonce i v závěru s relativně jednoduchou geometrií 
může vnitřní uspořádání součástí vést k rychlosti nárůstu výbuchového tlaku podstatně vyšší, 
než jaké byly naměřeny s použitím této evropské normy. Pevné závěry musí být konstruovány 
a zkoušeny s požadavky uvedenými v EN 60079-1 pro elektrická zařízení a v EN 13463-3 pro 
neelektrická zařízení. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 
o harmonizovanou normu, a to ke směrnicím nového přístupu, jednak k směrnici 
94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, jednak k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné směrnicí 
98/79/ES týkajících se strojních zařízení. Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu 
je směrnice 94/9/ES 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 a směrnice 98/37/ES ve znění směrnice 98/79/ES nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 13673-2 (třídicí znak 38 9662) byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN 14522 (38 9665) Stanovení teploty vznícení par a plynů. Zkušební metoda 
uvedená v této evropské normě je navržena pro stanovování teploty vznícení hořlavých plynů 
nebo par ve směsi se vzduchem nebo ve směsi se vzduchem/inertním plynem při okolním 
tlaku a teplotě do 650oC. Není vhodná k popisu chování horkých povrchů při styku 
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s výbušninami. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou 
normu, a to ke směrnici nového přístupu 94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných 
systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Poznámka recenzenta: 
Do českého právního řádu je tato směrnice 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 14522 byla vydána v dubnu 2006. Touto 
normou se nahrazuje článek 2.2 a přílohy 3 a 4 ČSN 33 0371 z 19.10.1982 (ostatní ustanovení 
této normy zůstávají v platnosti). 

ČSN EN 14373 (38 9681) Systémy pro potlačení výbuchu. Stanoví základní 
požadavky pro navrhování a použití systémů pro potlačení výbuchu. Stanoví rovněž metody 
pro hodnocení účinnosti a rozšíření konfigurace systémů pro potlačení výbuchu pro 
definované výbuchové podmínky. Uvádí kritéria pro alternativní zkušební zařízení užívaná 
pro zkoušky stanovení účinnosti potlačení výbuchu a kritéria, určená pro definování 
bezpečných provozních režimů systému pro potlačení výbuchu. Platí pouze pro systémy pro 
potlačení výbuchu, určené pro ochranu uzavřených nádob nebo téměř uzavřených nádob, ve 
kterých může dojít k výbuchu v důsledku vznícení výbušné směsi, např. směsi prachu se 
vzduchem, směsi plynů (par) se vzduchem, směsi prachů, plynů (par) se vzduchem a mlhy. 
Není použitelná pro výbuchy látek uvedených dále, nebo pro směsi obsahující některou 
z těchto látek: - nestabilní materiály, které jsou náchylné k rozkladu; - výbušniny; 
- pyrotechnické látky; - pyroforické látky. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to ke směrnici nového přístupu 94/9/ES, týkající se 
zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu je tato směrnice 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 14373 byla vydána 
v květnu 2006.  

ČSN EN 12101 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Normu 
tvoří následující části: Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany; Část 2: Technické 
podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; Část 3: Technické 
podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla; Část 4: Odtahové zařízení pro 
odvod kouře a tepla. Sestavy; Část 5: Navrhování a výpočet zařízení pro odvod kouře a tepla 
odvětráním (vydáno jako CR 12101-5); Část 6: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře 
pracující na principu rozdílů tlaků. Sestavy; Část 7: Technické podmínky pro potrubí pro 
odvod kouře; Část 8: Technické podmínky pro kouřové klapky; Část 9: Technické podmínky 
pro ovládací panely; Část 10: Zásobování energií. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici 
tyto části: 

ČSN EN 12101-1 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Část 
1: Technické podmínky pro kouřové zábrany. Stanoví požadavky na provedení, třídění 
a zkušební metody pro kouřové zábrany, zahrnující vlastní zábranu s přidruženým aktivačním 
nebo pohonným zařízením nebo bez něj, určenou pro použití v zařízeních pro odvod kouře 
a tepla. Týká se pouze zábran instalovaných v budovách, tzn. že neplatí pro zábrany tvořené 
z částí stavební konstrukce. Tato norma stanoví zkušební metody a způsoby hodnocení shody 
pro systémy kouřových zábran. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 
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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 12101-1 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 12101-6 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Část 
6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílů tlaků. Sestavy. 
Popisuje zařízení pracující na principu rozdílu tlaků, navržená pro zadržení kouře v netěsných 
fyzických zábranách v budově, jako jsou dveře (otevřené či zavřené) nebo jiné podobně 
omezené otvory. Pojednává o metodách výpočtu parametrů zařízení pracujících na principu 
rozdílů tlaků, které jsou součástí procesu návrhu. Pro použitá zařízení stanoví zkušební 
postupy a popisuje rovněž příslušné a kritické znaky montážních a přejímacích postupů 
potřebných pro začlenění vypočteného návrhu do budovy. Pojednává o zařízeních určených 
k ochraně únikových cest při evakuaci, jako jsou schodišťové šachty, chodby a požární 
předsíně, a také o zařízeních určených k zajištění chráněného prostoru pro zásah požární 
jednotky. Rozsáhlá norma, cca 81 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 stránky Komise EUROPA 
týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 12101-6 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 12101-10 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. 
Část 10: Zásobování energií. Stanoví požadavky a uvádí zkušební metody pro primární 
a záložní elektrické a pneumatické zdroje energie navrhované pro používání v zařízeních pro 
usměrňování pohybu kouře a tepla v budovách. Tato norma uvádí také způsoby hodnocení 
shody těchto zařízení podle požadavků této evropské normy. Poměrně rozsáhlá norma, cca 47 
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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 12101-10 byla vydána v květnu 2006.  
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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. Pohyb norem v této malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 27 
2005 27 
2004 27 
2003 27 
2002 28 
2001 28 
2000 28 

 
Od roku 2000 byla tato malá třída norem prakticky bez pohybu. V prvém pololetí 

r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 4 nové 
nebo novelizované normy. 

ČSN 39 5011 Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní. 
Stanovuje základní požadavky na povrchovou ochranu součástí loveckých a sportovních 
zbraní a expanzních přístrojů a jejich metody zkoušení. Norma se vztahuje na povrchovou 
ochranu ocelových součástí oxidací, kovovými povlaky a na povrchovou ochranu dřevěných 
součástí. Norma se nevztahuje na součásti loveckých a sportovních zbraní s povrchovou 
ochranou podle zvláštních ujednání (např. oxidofosfát). ČSN 39 5011 byla vydána v lednu 
2006. Nahradila ČSN 39 5011 z 18.10.1989. 

ČSN 39 5302 Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů 
piezoelektrickými snímači. Obsahuje rozhodnutí Stálé mezinárodní komise pro zkoušení 
ručních palných zbraní C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l´epreuve des 
Armes à feu portatives). Tato norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí 
zařízení pro měření tlaku prachových plynů pomocí piezoelektrických snímačů. ČSN 39 5302 
byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN 39 5302 z 3. 5. 1990. 

ČSN 39 5305 Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů. 
Obsahuje rozhodnutí Stálé mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní C.I.P. 
(Commission Internationale Permanente pour l´epreuve des Armes à feu portatives). Tato 
norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí zařízení a metody kalibrace 
piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů. ČSN 39 5305 byla vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN 39 5305 z února 1996. 

ČSN 39 5350 Balistická měřidla. Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně. 
Technické požadavky. Respektuje Tabulky rozměru nábojů a komor pro potřeby průmyslu, 
zbraní loveckých, sportovních, obranných a všeobecných. Tato norma stanovuje základní 
požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu, zkoušení a dodávání rozptyloměrných 
a rychlostních balistických hlavní. ČSN 39 5350 byla vydána v lednu 2006 a nahradila 
ČSN 39 5350 z 26.10.1987. 

Třída 40 - Jaderná technika 

Obsahuje technické normy zahrnující všeobecné materiály, zařízení se zdroji 
ionizujícího záření, obecné zásady bezpečnosti, spolehlivost jaderných elektráren, 
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dokumentaci k nim a postup jejich spouštění i ukončení provozu. Dále metrologická zařízení 
jaderných elektráren, metody měření a konečně předmětové technické normy pro uzavřené 
radionuklidové zářiče a etalony radioaktivity. Od r. 2002 je tato třída norem v SZÚ 
systematicky sledována. Pohyb norem v této – dnes velmi malé – třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006   5 
2005   5 
2004   5 
2003 20 
2002 20 
2001 24 
2000 24 

 
Úbytek norem ve třídě jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady. V prvém 

pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu. 

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 215 
2005 220 
2004 224 
2003 247 
2002 322 
2001 322 
2000 334 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 1559 
2005 1775 
2004 1768 
2003 1700 
2002 1721 
2001 1708 
2000 1654 

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. Pohyb norem v této velmi malé třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 4 
2005 3 
2004 4 
2003 4 
2002 4 
2001 6 
2000 6 

 
Tato malá třída norem prakticky bez pohybu. V prvém pololetí r. 2006, z něhož 

pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novou nebo 
novelizovanou normu.  

Třída 44 - Hornictví 

Obsahuje technické normy vztahující se k hornictví, tuhým palivům a rudám. 
Konkrétně to jsou např. normy pro zkoušení tuhých paliv, rud a koncentrátů, pro otevírku 
a přípravu hlubinných ložisek, pro dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání a pro 
hornickou dopravu i manipulaci s materiálem. Dále stroje a zařízení svislé, vodorovné 
a úklonné důlní dopravy, zařízení pro větrání, klimatizaci a úpravu mikroklimatu v dolech. 
Konečně normy vztahující se k ochraně proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům 
nebezpečí, normy vztahující se k ochraně proti prachu, hluku a vibracím v hornictví a normy 
pro úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 336 
2005 337 
2004 339 
2003 340 
2002 428 
2001 433 
2000 444 
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V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 5 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN 44 1307 Uhlí a koks. Postup přípravy sesypových vzorků. Stanoví zásady pro 
přípravu sesypových vzorků pro stanovení hodnot znaků finálních produktů uhlí a koksu ve 
zvolených časových obdobích. Podle čl. 3.1 je sesypový vzorek  sesyp laboratorních nebo 
analytických vzorků příslušného druhu, reprezentativně upravených z hrubých vzorků za 
vymezené časové období. ČSN 44 1307 byla vydána v lednu 2006: Nahradila ČSN 44 1307 
z 3. 8. 1988. 

ČSN ISO 13909 (44 1314) Uhlí a koks. Mechanické vzorkování. Tato norma se 
skládá se z těchto částí: Část 1: Obecný úvod, Část 2: Uhlí. Vzorkování z proudu, Část 3: 
Uhlí. Vzorkování ze stacionárních celků, Část 4: Uhlí. Úprava zkušebních vzorků, Část 5: 
Koks. Vzorkování z proudu, Část 6: Koks. Úprava zkušebních vzorků, Část 7: Metody 
stanovení shodnosti vzorkování, úpravy vzorků a zkoušení, Část 8: Metody zkoušení 
systematických chyb. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks. Mechanické vzorkování. Část 3: Uhlí. 
Vzorkování ze stacionárních celků. Specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze 
stacionárních celků, například z vagónů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek). Postupy 
pro úpravu vzorků jsou uvedeny v (ČSN) ISO 13909-4. Tato část se používá pro mechanické 
vzorkování ze stacionárních celků uhlí k získání vzorků, ze kterých lze upravit zkušební 
vzorky pro stanovení obsahu veškeré vody, pro obecný rozbor, včetně fyzikálních 
a chemických zkoušek a pro třídicí zkoušku v souladu s požadavky a doporučeními, 
uvedenými v této (ČSN) ISO 13909-4. V této části jsou vymezeny zásady a postupy pro 
sestavení schémat vzorkování včetně typických příkladů použití; navíc jsou popsány směrnice 
pro provádění odběrů v různých podmínkách vzorkování. Jsou uvedeny pouze metody, které 
lze ověřovat na výskyt systematické chyby. ČSN ISO 13909-3 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN ISO 13909-6 (44 1314) Uhlí a koks. Mechanické vzorkování. Část 6: Koks. 
Úprava vzorků. Popisuje úpravu vzorků koksu od spojování primárních dílčích vzorků 
k úpravě vzorků pro specifické zkoušky. ČSN ISO 13909-6 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 1552 (44 4202) Důlní stroje. Mobilní porubové dobývací stroje. 
Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy. Stanovuje 
bezpečnostní požadavky, které musí být splněny pro minimalizaci nebezpečí uvedených 
v kapitole 4, která se mohou objevit v průběhu montáže, používání, údržby, oprav, 
demontáže a vyřazování z provozu důlních kombajnů a pluhovacích systémů používaných 
v podzemí dolů podle návodu k používání od výrobce. (V zmíněné kapitole 4, jak je to 
v normách tohoto charakteru obvyklé, jsou tabelárně zpracována závažná nebezpečí při 
práci s tímto strojním zařízením, a to: nebezpečí úrazová, nebezpečí z látek a materiálů a 
konečně nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. V kapitole 5 jsou pak, jako 
obvykle, příslušné bezpečnostní požadavky.) Norma se nezabývá nebezpečím pocházejícím 
od elektrického vybavení, které je spojeno s dobývacím strojem. Neobsahuje žádné 
požadavky vztahující se ke snížení prašnosti nebo nebezpečí vzniku požáru. Nebezpečí 
spojená s hlukem jsou rovněž vyňata z této normy, ale připravuje se samostatná norma, kde 
tato nebezpečí budou specifikována. Norma se nezabývá porubovými hřeblovými 
dopravníky, krycími a nástavnými plechy a pomocnými zařízeními, jako jsou např. lasery. 
Norma je určena pro výrobce vyrábějící a prodávající kompletní stroje, a pro výrobce 
provádějící montáž strojů nebo částí strojů různého původu nebo montáž strojů pro vlastní 
použití. Tento dokument se nevztahuje na stroje vyrobené před datem vydání této evropské 
normy prostřednictvím CEN. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde 

 85



o harmonizovanou normu, a to k nové strojírenské směrnici 98/37/ES, změněné 
směrnicí 98/79/ES. Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu jsou tyto směrnice 
zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 1552 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1552 ze září 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco EN 1552:2003  ze září 2003 
převzala EN 1552:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem. 

ČSN EN 12321 (44 5721) Důlní stroje. Specifikace bezpečnostních požadavků na 
porubové hřeblové dopravníky. Stanovuje bezpečnostní požadavky na porubové hřeblové 
dopravníky a kryty, pohonné jednotky dopravníků, vratné stanice, žlaby, řetězové úseky, 
zařízení pro napínání a blokování řetězů. Tato evropská norma se zabývá všemi nebezpečími, 
nebezpečnými situacemi a událostmi při používání v dolech, pokud jsou porubové hřeblové 
dopravníky použity podle určení a pro podmínky předpokládané výrobcem. Uvažovaná 
nebezpečí jsou uvedena v kapitole 4. (V zmíněné kapitole 4, jak je to v normách tohoto 
charakteru obvyklé, jsou tabelárně zpracována závažná nebezpečí při práci s tímto strojním 
zařízením, a to: nebezpečí úrazová, nebezpečí z látek a materiálů, nebezpečí vytvářená 
zanedbáním ergonomických zásad a nebezpečí z požáru a výbuchu. V kapitole 5 jsou pak, 
jako obvykle, příslušné bezpečnostní požadavky resp. ochranná opatření.) Norma se nezabývá 
nebezpečím pocházejícím od elektrického vybavení, které je spojeno se strojem. Neobsahuje 
žádné požadavky vztahující se ke snížení prašnosti nebo nebezpečí vzniku požáru. Nebezpečí 
spojená s hlukem jsou rovněž vyňata z této normy, ale připravuje se samostatná norma, kde 
tato nebezpečí budou specifikována. Tato norma se použije pro porubové hřeblové 
dopravníky vyrobené po dni 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: Do českého právního řádu jsou tyto 
směrnice zavedeny nařízením vlády č.24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 12321 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12321 ze září 2003. Poznámka recenzenta: Zatímco EN 12321:2003 ze září 2003 
převzala EN 12321:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem. 

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. Pohyb norem v této poměrně 
malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 75 
2005 63 
2004 48 
2003 35 
2002 22 
2001 12 
2000 21 
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Tato malá třída norem prakticky bez pohybu. (Úbytek norem ve třídě jde na vrub 
rušení zastaralých norem bez náhrady.) V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále 
uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádné nové nebo novelizované 
normy.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 294 
2005 347 
2004 342 
2003 356 
2002 360 
2001 380 
2000 370 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 2 nové nebo novelizované normy.  

ČSN ISO 6644 (46 1015) Tekoucí obiloviny a mlýnské výrobky. Automatický 
odběr vzorků mechanickými vzorkovači. Specifikuje požadavky na automatický odběr 
vzorků obilovin (jako zrno) nebo pohybujících se volně ložených mlýnských obilných 
výrobků mechanickými vzorkovači, pro stanovení jejich jakosti. Nevztahuje se na zboží 
v pytlích nebo obalech, na statické volně ložené zboží ve vagónech, lodích, silech nebo 
skladech. Nevztahuje se na osivo. ČSN ISO 6644 byla vydána v lednu 2006. 

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 prvém pololetí 2006 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN 46 2300-1 Olejnatá semena. Část 1: Společná ustanovení. Stanoví společné 
požadavky na jakost, kontrolu a dodávání veškerých olejnatých semen zbavených semenných 
obalů a určených pro výrobu olejů, které se vztahují na celá semena těchto rostlin: a) řepka 
olejka (Brassica napus L. var, napus); b) řepka ladní (řepice) (Brassica rapa L.); c) mák setý 
(Papaver somniferum L.); d) hořčice rolní (Sinapis arvensis L.); e) hořčice bílá (Sinapis alba 
L.); f) brukev hořčičná [Brassica juncea (L.)  Koch]; g) hořčice černá (černornohořčice setá) 
[Brassica nigra (L.)  Čerň.]; h) len olejnatý i přadný (Linum usitatissimum L.); j) sója 
luštinatá (Glycine max L. Merrill); k) dýně (Cucurbita maxima Duchesne); l) sezam 
(Sesamum indium L.). Tato norma se nevztahuje na dodávky olejnatých semen určených pro 
přímou spotřebu konečnému spotřebiteli. Neplatí pro osivo uvedených druhů. ČSN 46 2300-1 
byla vydána v lednu 2006. 
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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. Pohyb norem v této třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 114 
2005 126 
2004 122 
2003 143 
2002 159 
2001 157 
2000 145 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 4 nové nebo novelizované normy.  

ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje. Bezpečnost. Část 1: Všeobecné 
požadavky. Stanovuje všeobecné bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení 
a konstrukci samojízdných strojů se sedící obsluhou a nesených, návěsných a přívěsných 
strojů používaných v zemědělství. Kromě toho stanovuje typ informací o bezpečných 
provozních postupech (včetně zbytkových rizik), které má poskytnout výrobce. Tato část se 
zabývá všemi významnými nebezpečími, (uvedenými v příloze A), nebezpečnými situacemi 
a událostmi, týkajícími se těchto zemědělských strojů, když jsou používány v souladu se 
svým určením a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). V Příloze A jsou – 
jak je to u norem tohoto charakteru obvyklé – tabelárně zpracována především úrazová 
nebezpečí, včetně elektrických, dále nebezpečí vytvářená hlukem, látkami, zanedbáním 
ergonomických zásad a další. Pro shodu s evropskými směrnicemi platí ještě příloha C. Tato 
část se nevztahuje na: traktory; letadla; stroje na vzduchovém polštáři nebo trávníkové a 
zahradní zařízení. Tato evropská norma se nevztahuje na nebezpečí pro životní prostředí, 
bezpečnost silničního provozu, elektromagnetickou kompatibilitu, vibrace nebo ochranné 
kryty vývodového hřídele (PTO), a kloubového hřídele mezi samojízdným strojem/traktorem 
a prvním ložiskem poháněného strojního zařízení. Nevztahuje se na nebezpečí týkající se 
údržby nebo oprav prováděných profesionálními servisními techniky. Tato první část 
(ČSN EN) ISO 4254 se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před datem jejího vydání. 
Všechna nebezpečí, o kterých tato norma pojednává, nemusí být nutně zastoupena 
u konkrétního stroje. U každého stroje, na nějž se vztahuje tato první část 
(ČSN EN) ISO 4254, mají opatření části (ČSN EN) ISO 4254 vztahující se přímo na určitý 
typ stroje, jsou-li k dispozici, přednost před opatřeními této první části (ČSN EN) ISO 4254. 
Za pozornost stojí jednak Příloha B, která obsahuje zkušební předpis pro hluk, jednak 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 4254-1 byla vydána v červnu 2006. 
Nahradila ČSN EN 1553 z dubna 2001. 
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ČSN EN 14017 (47 0609) Zemědělské a lesnické stroje. Rozmetadla tuhých 
průmyslových hnojiv. Bezpečnost. Spolu s (ČSN) EN 1553:1999 stanovuje bezpečnostní 
požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných 
nebo samojízdných rozmetadel hnojiv pro aplikace s tuhými průmyslovými hnojivy, tj. 
rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv s plnou pracovní šířkou, rozmetadel tuhých 
průmyslových hnojiv k plošné aplikaci, rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv  s kyvnou 
hubicí a rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci i rozmetadel tuhých 
průmyslových hnojiv poháněných pomocným motorem určených k použití pouze jednou 
obsluhou, používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Kromě toho tato evropská 
norma stanovuje typ informace o bezpečné provozní praxi (včetně zbytkových rizik), které 
má poskytnout výrobce. Pokud jsou požadavky této evropské normy rozdílné od těch, které 
stanovuje (ČSN) EN 1553:1999, mají požadavky této evropské normy přednost před 
požadavky (ČSN) EN 1553:1999 u strojů, které byly konstruovány a vyrobeny podle 
ustanovení této evropské normy. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými 
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se rozmetadel tuhých 
průmyslových hnojiv, když jsou používána v souladu se svým určením a za podmínek 
předpokládaných výrobcem (kapitola 4), kromě nebezpečí vznikajících od: - nedostatečného 
osvětlení pracovního prostoru; - nedostatečné viditelnosti z místa řidiče/obsluhy; 
- nedostatečné možnosti sedění; - pojížděcích funkcí; - převrácení; - zařízení pro plnění 
průmyslového hnojiva do stroje; - pomocného motoru. (V zmíněné kapitole 4, jak je to 
v normách tohoto charakteru obvyklé, jsou tabelárně zpracována závažná nebezpečí při práci 
s tímto strojním zařízením, a to: nebezpečí úrazová, nebezpečí z hluku, z látek a materiálů, 
nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. V kapitole 5 jsou pak, jako obvykle, 
příslušné bezpečnostní požadavky resp. ochranná opatření.) Tato evropská norma není 
vhodná pro rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv, která byla vyrobena před datem jejího 
vydání jako EN. 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 obě tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 14017 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN EN 14018 (47 0634) Zemědělské a lesnické stroje. Řádkové secí stroje. 
Bezpečnost. Spolu s (ČSN) EN 1553:1999 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich 
ověřování pro provedení a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných 
řádkových secích strojů, používaných v zemědělství a lesnictví. Kromě toho tato evropská 
norma stanovuje typ informace o bezpečné provozní praxi (včetně zbytkových rizik), které 
má poskytnout výrobce. Pokud jsou požadavky této evropské normy rozdílné od těch, které 
stanovuje (ČSN) EN 1553:1999, mají požadavky této evropské normy přednost před 
požadavky (ČSN) EN 1553:1999 u strojů, které byly konstruovány a vyrobeny podle 
ustanovení této evropské normy. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými 
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se řádkových secích strojů, 
když jsou používány v souladu se svým určením a za podmínek předpokládaných výrobcem 
(kapitola 4), kromě nebezpečí vznikajících od: - elektrických jevů; - vnějších vlivů na 
elektrické zařízení; - poruchy dodávky energie; - poruchy a špatné funkce ovládacího 
systému; - nedostatečné viditelnosti z místa řidiče/obsluhy; - pojížděcích funkcí; - zlomení 
částí otáčejících se vysokou rychlostí; - zařízení pro plnění osiva (a průmyslového hnojiva). 
(V zmíněné kapitole 4, jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé, jsou tabelárně 
zpracována závažná nebezpečí při práci s tímto strojním zařízením, a to: nebezpečí úrazová, 
nebezpečí z hluku, z látek a materiálů, nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických 
zásad. V kapitole 5 jsou pak, jako obvykle, příslušné bezpečnostní požadavky resp. ochranná 
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opatření.) Tato evropská norma není vhodná pro rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv, 
která byla vyrobena před datem jejího vydání jako EN. 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 obě tyto 
směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 14018 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN ISO 6489 (47 2002) Zemědělská vozidla. Mechanická spojení mezi taženým 
a tažným vozidlem. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Rozměry závěsných háků, 
Část 2: Specifikace vidlicového spojovacího zařízení 40, Část 3: Traktorové táhlo a tato Část 
4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO 6489-4 (47 2002) Zemědělská vozidla. Mechanická spojení mezi 
taženým a tažným vozidlem. Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton. Stanovuje 
požadavky na rozměry spojovacích zařízení typu piton používaných pro připojení tažených 
nevyvážených přívěsných vozů a nářadí, vybavených spojovacím okem specifikovaným 
v ISO 5692-1 (v ČR do března 2006 nezavedena) k zemědělským tažným vozidlům. Jejím 
účelem je zajistit vzájemnou zaměnitelnost mechanických spojení na zemědělských tažných 
vozidlech. Platí pouze v těch případech, kdy svislé statické zatížení nepřesáhne 30 kN. 
ČSN ISO 6489-4 byla vydána v březnu 2006. 

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. Pohyb norem v této poměrně malé třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

Rok: Počet platných norem 
k 1. lednu: 

2006 27 
2005 23 
2004 23 
2003 23 
2002 23 
2001 23 
2000 23 

 
Od r. 2000 až do r. 2004 byla tato třída technických norem prakticky bez pohybu. 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této 
třídě zachytili 1 novou nebo novelizovanou normu. 

ČSN 48 1211 Lesní semenářství. Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného 
materiálu lesních dřevin. Uvádí pokyny pro sběr, označení, přejímku, dopravu, vzorkování 
a zkoušení kvality semenného materiálu lesních dřevin přirozeně rozšířených nebo 
pěstovaných v České republice včetně dřevin, uváděných do oběhu podle platných právních 
předpisů. Rozsáhlá norma, cca 56 stran. ČSN 48 1211 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN 48 1211 z října 1997. 

Třída 49 - Průmysl dřevozpracující 

Zahrnuje všeobecné a zkušební technické normy, dále normy pro zjišťování 
fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva, pro způsoby jeho opracování, 
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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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

 

Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 277 
2005 261 
2004 296 
2003 288 
2002 317 
2001 322 
2000 327 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 4 nové nebo novelizované normy.  

ČSN EN 1001 (49 0001) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Terminologie. Tento dokument se skládá ze dvou částí, Část 1 Seznam ekvivalentních 
termínů a Část 2 Slovník. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici obě části:  

ČSN EN 1001-1 (49 0001) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Terminologie. Část 1: Seznam ekvivalentních termínů. Poskytuje základ pro výběr 
doporučených ekvivalentních termínů pro vytváření budoucích evropských norem a dalších 
dokumentů týkajících se přirozené nebo získané trvanlivosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Rozsáhlá norma, cca 63 stran. ČSN EN 1001-1 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 1001-2 (49 0001) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Terminologie. Část 2: Slovník. Obsahuje termíny týkající se trvanlivosti dřeva a definice 
těchto termínů. Kapitola 2 této normy je uváděna i v anglickém jazyce. Česky, anglicky, 
francouzsky a německy je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 195 hesel. 
Poměrně rozsáhlá norma, cca 49 stran. ČSN EN 1001-2 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN 49 0001 z ledna 1993. 

ČSN EN 46-1 (49 0694) Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení preventivního 
účinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Část 1: Larvální účinek (Laboratorní 
metoda). Popisuje metodu zjištění preventivního účinku ochranného prostředku na dřevo 
proti čerstvě vylíhnutým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus), je-li ochranný prostředek 
aplikován povrchově. Tato metoda se používá pro: - chemické výrobky nerozpustné ve vodě, 
které se testují jako účinné insekticidy; - organické prostředky, použité v dodaném stavu nebo 
připravované v laboratoři ředěním koncentrátů; - organické ve vodě dispergovatelné 
prostředky, použité v dodaném stavu, nebo připravované v laboratoři ředěním koncentrátů; 
a - vodorozpustné prostředky, např. soli. Tato metoda je použitelná bez ohledu na to, zda 
zkušební tělesa byla nebo nebyla podrobena vhodným procedurám stárnutí. Za pozornost stojí 
Příloha E, která se týká ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce 
v chemické/biologické laboratoři. ČSN EN 46-1 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 46 z února 1995. 
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ČSN EN 47 (49 0695) Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení hranice 
účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Laboratorní metoda). Popisuje 
metodu pro zjištění hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti larvám 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) po jejich nasazení do předem impregnovaného dřeva. Tato 
metoda se používá pro: - chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se testují jako účinné 
insekticidy; - organické prostředky, použité v dodaném stavu nebo připravované v laboratoři 
ředěním koncentrátů; - organické ve vodě dispergovatelné prostředky, použité v dodané stavu, 
nebo připravované v laboratoři ředěním koncentrátů; a – vodorozpustné prostředky, např. soli. 
Tato metoda je použitelná bez ohledu na to, zda zkušební tělesa byla nebo nebyla podrobena 
vhodným procedurám stárnutí. Za pozornost stojí Příloha E, která se týká ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti práce v chemické/biologické laboratoři. ČSN EN 47 byla vydána 
v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 47 z března 1995. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem 

k 1. lednu: 
2006 131 
2005 132 
2004 132 
2003 204 
2002 216 
2001 212 
2000 209 

 
Pomalý úbytek norem ve třídě jde na vrub rušení zastaralých norem bez náhrady. 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této 
třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. Pohyb norem v této malé třídě 
od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem 

k 1. lednu: 
2006 35 
2005 29 
2004 26 
2003 20 
2002 13 
2001   7 
2000   7 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 8 nových nebo novelizovaných norem.  
 
ČSN EN 13288 (51 2510) Potravinářské stroje. Zvedače a sklápěče díží. 

Bezpečnostní a hygienické požadavky. Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na 
konstrukci, instalaci, provoz a údržbu zvedačů a sklápěčů používaných v pekárnách pro 
zvedání a/nebo sklápění kontejnerů nebo strojů s neodnímatelnou díží obsahující těsto a pro 
vyklápění obsahu na horním konci zdvihu. Tato evropská norma se zabývá významnými 
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími zvedačů a sklápěčů, když jsou 
používány, jak je určeno a podmínek předpokládaných výrobcem. (Viz kapitola 4, v níž jsou 
uvedena především nebezpečí úrazová, včetně elektrických a nebezpečí ze zanedbání 
ergonomických zásad. V návaznosti na to jsou v kapitole 5 uvedena bezpečnostní 
a hygienické požadavky a/nebo opatření.) Tato evropská norma se nezabývá nebezpečími 
způsobenými hnětením nebo jinými funkcemi díže (pro hnětače těsta viz EN 453). 
Vyloučena jsou nebezpečí způsobená silově poháněným pohybem mobilních strojů. Při 
navrhování této evropské normy se předpokládalo, že stroje nejsou určeny k tomu, aby byly 
čištěny vodními tryskami. Hluk není u zvedačů a sklápěčů pro pekárny 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. 
Tato evropská norma není použitelná pro zvedače a sklápěče pro pekárny, které byly 
vyrobeny před datem vydání této evropské normy 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 obě tyto 
směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13288 byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje. Automatické dělicí stroje. 
Bezpečnostní a hygienické požadavky. Platí pro konstrukci a výrobu automatických dělicích 
strojů, jejichž funkce je založena na volumetrickém principu a používá jeden nebo více 
sacích/nebo výtlačných pístů. Dělicí stroje pracující jinými způsoby jsou z předmětu této 
evropské normy vyloučeny. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, 
nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se instalace, seřizování, provozu, čištění 
a údržby automatických dělicích strojů, když jsou používány, jak je určeno a podmínek 
předpokládaných výrobcem. (Viz kapitola 4, v níž jsou uvedena především nebezpečí 
úrazová, včetně elektrických, nebezpečí z hluku, zanedbáním ergonomických zásad 
a z vdechování prachu, zejména moučného. V návaznosti na to jsou v kapitole 5 uvedeny 
bezpečnostní a hygienické požadavky a/nebo opatření.) Zkušební předpis pro hluk je obsažen 
v příloze A, aby tak podporoval výrobce při měření hladiny hluku pro účely deklarování 
emise hluku. Při navrhování této evropské normy se předpokládalo, že stroje nejsou určeny 
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k tomu, aby byly čištěny vodou. Tato evropská norma není použitelná pro stroje, které byly 
vyrobeny před datem vydání této evropské normy CEN. Rozsáhlejší norma, cca 44 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 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 12042 byla vydána 
v dubnu 2006.  

ČSN EN 13591 (51 2540) Potravinářské stroje. Zakladače pecí s pevnými 
etážemi. Bezpečnostní a hygienické požadavky. Platí pro konstrukci a výrobu zakladačů 
pecí s pevnými etážemi používaných v potravinářském průmyslu, pekárnách, výrobnách 
pečiva atd. Tyto stroje jsou používány umísťování kusů těsta na jednotlivé etáže pecí 
s pevnými etážemi a k odebírání upečených produktů z jednotlivých etáží. Toto zařízení může 
být: - ruční; - poloautomatické. Norma se týká technických bezpečnostních a hygienických 
požadavků na konstrukci, instalaci, seřízení, provoz, čištění a údržbu tohoto zařízení. Tato 
evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi 
a událostmi týkajícími se zakladačů pecí s pevnými etážemi, když jsou používány, jak je 
určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem. (Jako obvykle jsou významná nebezpečí 
shrnuta v kapitole 4 a patří k nim především nebezpečí úrazová, včetně elektrických, dále 
nebezpečí ze zanedbání ergonomických a hygienických zásad. V kapitole 5 jsou shrnuta 
bezpečnostní a hygienická ochranná opatření.) Hluk vytvářený zakladači pecí s pevnými 
etážemi není považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce těchto strojů je 
zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je v příloze A uveden 
zkušební předpis pro hluk. 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 obě tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN 13591 byla vydána v květnu 2005. 

ČSN EN 12984 (51 3070) Potravinářské stroje. Přenosné a/nebo ručně ovládané 
stroje a spotřebiče vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji. Bezpečnostní 
a hygienické požadavky. Vztahuje se na přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče 
vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji. Tato evropská norma stanovuje 
požadavky na konstrukci a výrobu přenosných a/nebo ručně ovládaných strojů a spotřebičů 
vybavených elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky poháněnými řeznými nástroji (viz 
obrázky 1-9) označovaných jako „stroje“. Stroje, na které se tato norma vztahuje, jsou 
používány pro porážení zvířat, pro rozřezávání těl zvířat, drůbeže a dalších potravin, jako 
např. ryb. Stroje jsou hlavně určeny k používání na jatkách a v prostorech, které jsou 
používány pro řezání a přípravu. Tyto stroje jsou používány pro průmysl a obchod. Tato 
evropská norma 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, kde jsou uvedena 
především nebezpečí úrazová, včetně elektrických, nebezpečí z hluku, vibrací a vyplývající 
s nesouladu s ergonomickými a hygienickými zásadami. V kapitole 5 jsou shrnuta příslušná 
bezpečnostní a hygienická ochranná opatření). Tato evropská norma se zabývá nebezpečími, 
která mohou vzniknout během uvádění do provozu, provozu, údržby a vyřazování strojů 
z provozu. Není použitelná pro přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče vybavené 
elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky poháněnými řeznými nástroji, které byly vyrobeny 
před datem vydání této evropské normy 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 obě tyto směrnice 
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zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, v platném znění. ČSN EN 12984 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14655 (51 3511) Potravinářské stroje. Nářezové stroje na bagety. 
Bezpečnostní a hygienické požadavky. Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na 
konstrukci a výrobu nářezových strojů na bagety, používaných dospělými osobami ve 
velkokuchyních, vzhledem k instalaci, čištění, obsluze, údržbě a vyřazení z provozu. 
Předpokládaným používáním těchto strojů je řezání baget a podobných typů dlouhých tyčí 
pečiva na plátky. Tato norma obsahuje požadavky na bezpečný provoz stroje včetně: 
vkládání, řezání, odebírání, čištění, odstraňování drobků a údržby. Tyto stroje mají 
polokruhovitý nůž připevněný ke hřídeli, s rotačním pohybem a svislým ručním vkládáním. 
Tyto stroje jsou určeny k instalování na stole, na specifickém stojanu nebo na podstavci 
tvořícím celek se stojem. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými 
situacemi a událostmi týkajícími se nářezových strojů na bagety, když jsou používány, jak je 
určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4, kde jsou specifikována 
nebezpečí úrazová, včetně úrazu elektrickým proudem, nebezpečí ze zanedbání hygienických 
i ergonomických zásad). I když hluk není považován za významné nebezpečí, je zkušební 
předpis pro hluk uveden v příloze A. Tato norma se nezabývá snižováním hluku. Norma není 
použitelná pro nářezové stroje na bagety, které byly vyrobeny před datem vydání této 
evropské normy 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 obě tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
v platném znění. ČSN EN 14655 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13954 (51 3512) Potravinářské stroje. Nářezové stroje na chleba. 
Bezpečnostní a hygienické požadavky. Stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro 
konstrukci a výrobu nářezových strojů na chleba typu 1 a 2, jak je definováno v kapitole 3. 
Předpokládaným používáním těchto strojů je řezání pečeného chleba na krajíce. Tato 
evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a 
událostmi týkajícími se nářezových strojů na chleba, když jsou používány, jak je určeno a za 
podmínek předpokládaných výrobcem. Norma obsahuje požadavky na bezpečný provoz stroje 
včetně: vkládání, řezání, odebírání, čištění, odstraňování drobků a údržby. Tyto stroje mohou 
být ovládány ručně nebo automaticky. Významná nebezpečí obsažena v tomto dokumentu 
jsou popsána v kapitole 4. (Jako obvykle jsou v této kapitole shrnuta především velmi 
podrobně nebezpečí úrazová, včetně elektrických, dále vytvářená hlukem i nebezpečí ze 
zanedbání ergonomických a hygienických zásad. V kapitole 5 jsou shrnuta bezpečnostní a 
hygienická ochranná opatření.) Při navrhování této normy se vycházelo z předpokladu, že 
nářezové stroje na chleba patřící do předmětu této normy jsou ovládány pouze zaškoleným 
personálem a že tyto stroje nejsou určeny k čištění vodní tryskou. Tato norma není použitelná 
pro nářezové stroje na chleba, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy 
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 obě tyto směrnice zavedeny nařízením vlády 
č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. 
ČSN EN 13954 byla vydána v květnu 2005. 

ČSN EN 12851 (51 4031) Potravinářské stroje. Příslušenství strojů hromadného 
stravování s přídavným pohonem. Bezpečnostní a hygienické požadavky. Stanovuje 
bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu následujících příslušenství 
strojů hromadného stravování určených k připojení k přídavnému pohonu strojů používaných 
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v hromadném stravování (hlavně, ne však výlučně, planetových mixérů) a k používání 
v restauračních a podnikových velkokuchyních: - kráječů zeleniny a struhadel sýrů; 
- příslušenství šnekového typu: lisů na ovoce; mlýnků na maso; vytlačovacích lisů na 
těstoviny; mlýnků na kávu; kráječů nudlí; planetových mixérů a šlehačů; mačkačů brambor. 
Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi 
a událostmi týkajícími se příslušenství strojů hromadného stravování, když jsou používány, 
jak je určeno a za podmínek nesprávného používání, rozumně předvídatelných výrobcem. 
Zabývá se nebezpečími způsobenými používáním, údržbou a čištěním, odstraňováním ucpané 
potraviny a výměnou nástroje. (Jako obvykle jsou významná nebezpečí shrnuta v kapitole 4 
a patří k nim především nebezpečí úrazová, včetně elektrických a nebezpečí ze zanedbání 
ergonomických a hygienických zásad. V kapitole 5 jsou shrnuta příslušná bezpečnostní 
a hygienická ochranná opatření.). Tato evropská norma se nezabývá hlukem. Nevztahuje na 
stroje, které byly vyrobeny před datem jejího vydání jako EN. 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 obě 
tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 12851 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 13389 (51 4041) Potravinářské stroje. Mixéry s vodorovnými hřídeli. 
Bezpečnostní a hygienické požadavky. Stanovuje požadavky na konstrukci, instalaci, 
provoz a údržbu mixérů určených pro kusovou výrobu, typu s pevnou nebo sklápěcí mísou 
s vodorovnou osou, s jedním nebo s dvěma rotujícími hřídeli s pohyblivými noži nebo bez 
nich. Tyto mixéry se používají k mixování, hnětení a homogenizování potraviny v práškovité, 
prstovité nebo tekuté formě, určené pro konzumaci zvířaty nebo lidmi. Tyto mixéry mohou 
být připevněné k podlaze nebo přemístitelné (s pojízdnými koly nebo bez nich). Jsou určeny 
ke stacionárnímu používání. Tyto stroje se používají v potravinářských závodech a továrnách, 
které vyrábějí upravují nebo zpracovávají potraviny, např. sušenky, pečivo, čokoládu, 
cereálie. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými 
situacemi a událostmi týkajícími se mixérů s vodorovnými hřídeli, když jsou používány, jak 
je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem. Norma také stanovuje hygienické 
požadavky na potraviny. (Jako obvykle jsou významná nebezpečí shrnuta v kapitole 4 a patří 
k nim především nebezpečí úrazová, včetně elektrických, dále tepelná, vytvářená hlukem, 
chemickými látkami a prachem i nebezpečí ze zanedbání ergonomických a hygienických 
zásad. V kapitole 5 jsou shrnuta bezpečnostní a hygienická ochranná opatření.) Při 
navrhování této normy se vycházelo z předpokladu, že tyto stroje nejsou určeny k čištění 
vodními tryskami. Tato norma není použitelná pro mixéry s vodorovnými hřídeli, které byly 
vyrobeny před datem vydání této evropské normy 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 obě tyto 
směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN 13389 byla vydána v květnu 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. Pohyb norem v této 
velmi malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem 

k 1. lednu: 
2006 1 
2005 1 
2004 1 
2003 1 
2002 1 
2001 1 
2000 1 

 
Od roku 2000 je tato třída norem bez pohybu. V prvém pololetí r. 2006, z něhož 

pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novou nebo 
novelizovanou normu.  

Třída 53 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu 

Tato třída není v současné době obsazena, neobsahuje totiž žádnou technickou normu. 
Přesto je v SZÚ systematicky sledována.  

 
Rok: Počet platných norem 

k 1. lednu: 
2006 0 
2005 0 
2004 0 
2003 0 
2002 0 
2001 0 
2000 0 

 
Od roku 2000 je tato třída norem neobsazena. V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí 
dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě nezachytili žádnou novou nebo 
novelizovanou normu.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 
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Rok: Počet platných norem 
k 1. lednu: 

2006 501 
2005 490 
2004 465 
2003 473 
2002 465 
2001 459 
2000 447 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 27 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN ISO 7937 (56 0091) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 
metoda stanovení počtu Clostridium perfringens. Technika počítání kolonií. Vydána 
v únoru 2006. Nahradila ČSN EN ISO 7937 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN ISO 7937:2004 z března 2005 převzala EN ISO 7937:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN ISO 21528 (56 0096) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metody 
pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Norma se skládá z těchto 
částí: Část 1: Průkaz a stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu 
s předpomnožením, Část 2: Technika počítání kolonií. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici 
obě tyto části: 

ČSN ISO 21528-1 (56 0096) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 
metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Část 1: Průkaz 
a stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu s předpomnožením. 
Vydána v únoru 2006. Společně s ČSN ISO 21528-2 z února 2006 nahradila ČSN ISO 8523 
z října 1995 a ČSN ISO 7402 z října 1995.  

ČSN ISO 21528-2 (56 0096) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální 
metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Část 2: 
Technika počítání kolonií. Vydána v únoru 2006. Společně s ČSN ISO 21528-1 z února 
2006 nahradila ČSN ISO 8523 z října 1995 a ČSN ISO 7402 z října 1995.  

ČSN 56 0160-17 Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 17: Stanovení 
obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda). 
Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0160-18 Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 18: Stanovení 
glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eymona s konstantním titrem). Vydána 
v březnu 2006.  

ČSN 56 0602 Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu olova, kadmia 
a rtuti v potravinách. Vydána v únoru 2006.  

ČSN 56 0603 Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu 3-MCPD 
v potravinách. Vydána v únoru 2006.  

ČSN 56 0604 Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených 
k lidské spotřebě. Vydána v únoru 2006.  

ČSN 56 0607 Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek. 
Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH. Vydána v únoru 2006.  
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ČSN 56 0608 Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem 
z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě. Vydána 
v březnu 2006.  

ČSN 56 0609 Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších 
oxidoatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu 
sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0610 Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280). 
Vydána v únoru 2006.  

ČSN 56 0611 Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného 
(E 250). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0612 Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové 
v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-
hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-
hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219). Vydána 
v březnu 2006.  

ČSN 56 0613 Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného 
v dioctanu sodném (E 262). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0614 Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů 
v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, 
E 203) a v kyselině propionové (E 280). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0615 Metody stanovení peroxidového čísla lecitinů a látek nerozpustných 
v toluenu obsažených v lecitinech (E 322). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0616 Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek 
v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327). Vydána 
v březnu 2006.  

ČSN 56 0617 Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního 
množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338). Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0618 Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě v orthofosforečnanu 
sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném 
a tridraselném (E 339(i), E 339 (ii), E 339 (iii), E 340(i), E 340 (ii), E 340 (iii)). Vydána 
v březnu 2006.  

ČSN 56 0620 Metoda odběru vzorků a metody stanovení obsahu dioxinů 
a stanovení PCB s dioxinovým efektem v potravinách. Popisuje metodu odběru vzorků 
a metody stanovení obsahu dioxinů (dibenzo-1,4-dioxinů/dibenzofuranů) a polychlorovaných 
bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem v potravinách, které se používají v rámci úřední 
kontroly potravin. Celkové množství vzorků odebraných metodou dále popsanou bude 
považováno za množství reprezentativní vzhledem k vzorkované šarži. Porovnání 
s maximálními limity dioxinů (dibenzo-1,4-dioxinů/dibenzofuranů) a polychlorovaných 
bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem, která jsou uvedena v platných předpisech (tj. 
v Nařízení Komise (ES) 466/2001), bude provedeno na základě obsahu dioxinů (dibenzo-1,4-
dioxinů/dibenzofuranů) a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem 
stanoveného v laboratorních vzorcích odebraných a připravených v souladu s touto normou. 
Za pozornost stojí tabulka 1, která obsahuje faktory toxických ekvivalentů (TEF) dioxinů 
a polychlorovaných bifenylů (PCB) a kterou lze využít k hodnocení rizika a vlivu působení 
těchto látek na člověka. ČSN 56 0620 byla vydána v březnu 2006.  
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ČSN 56 0621 Metoda odběru vzorků a metody stanovení obsahu cínu 
v potravinách balených v plechovkách. Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0623 Metoda odběru vzorků a metody stanovení obsahu benzo(a)pyrenu 
v potravinách. Vydána v březnu 2006.  

ČSN 56 0634 Ryby a vodní živočichové. Terminologie. Obsahuje terminologii 
vybraných druhů ryb a vodních živočichů. Je normalizován taxon (v podstatě latinský název), 
český a anglický název. Ryby používané k ekologickým testům v seznamu většinou nejsou. 
Rozsáhlá norma, cca 104 stran. ČSN 56 0634 byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN ISO 22000 (56 9600) Systémy managementu bezpečnosti potravin. 
Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci. Specifikuje požadavky na systém 
managementu bezpečnosti potravin pro případ, že organizace v potravinovém řetězci 
potřebuje prokázat svou schopnost řídit nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin, aby byla 
schopna zajistit, že potraviny jsou v době konzumace bezpečné pro lidskou spotřebu. Normu 
lze použít pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, které jsou nějakým způsobem 
začleněny do potravinového řetězce a které chtějí uplatňovat systémy umožňující poskytovat 
trvale bezpečné produkty. Prostředky umožňující vyhovět jakýmkoli požadavkům této 
mezinárodní normy lze realizovat využitím vnitřních zdrojů a/nebo vnějších zdrojů. Všechny 
požadavky této mezinárodní normy jsou obecně použitelné a jsou určeny k použití ve všech 
organizacích v potravinovém řetězci bez ohledu na jejich velikost a komplexnost. Celý text 
rozsáhlé normy, cca 55 stran, je publikován paralelně v češtině a angličtině. 
ČSN EN ISO 22000 byla vydána v květnu 2006.  

ČSN 56 9602 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Ryby, vodní 
živočichové a výrobky z nich. Stanoví pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování 
zásad správné hygienické praxe a výrobní praxe při zpracování ryb, vodních živočichů 
a výrobků z nich. Obsahuje normativní Přílohu A (Schéma správné praxe čištění a 
dezinfekce) a informativní Přílohu B (Souvisící právní předpisy a ČSN). ČSN 56 9602 byla 
vydána v dubnu 2006.  

ČSN 56 9603 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Vejce a vaječné 
výrobky. Stanoví pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování zásad správné hygienické 
praxe a výrobní praxe při produkci vajec a při výrobě vaječných výrobků. Norma vychází ze 
zásad Codex alimentarius předložených v konceptu kódu o hygienickém postupu pro vejce 
a vaječné výrobky. Obsahuje informativní Přílohu A (Souvisící předpisy a použitá literatura) 
a informativní Přílohu B (Souvisící ČSN). ČSN 56 9603 byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN 56 9604 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Sterilovaná zelenina 
a ovoce. Stanoví pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování zásad správné hygienické 
praxe a výrobní praxe při výrobě sterilované zeleniny a ovoce balených v hermeticky 
uzavřených obalech. Obsahuje základní doporučení pro prvovýrobu konzervárenských 
surovin. Uvádí obecné požadavky na potravinářský podnik, zejména z hlediska dodržování 
hygienických zásad při výrobě potravinářských produktů. Obsahuje zásady osobní hygieny 
pracovníků při výrobě potravin včetně požadavků na jejich školení. Norma dále obsahuje 
popis technologických postupů při výrobě sterilované zeleniny a ovoce, požadavky na obaly, 
včetně dodržení hygienických a technologických požadavků při zpracování. Uvádí 
doporučení výrobních postupů různých typů tepelného zařízení pro sterilaci ovoce a zeleniny, 
včetně doporučených zásad při tvorbě a dodržování sterilačního režimu. V normě jsou také 
obsaženy doporučené odkazy na kritické body v rámci pracovního procesu, které by měly být 
zapracovány v systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Point) jednotlivých 
zpracovatelů. Obsahuje informativní Přílohu A (Seznam souvisících právních předpisů) 
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a informativní Přílohu B (Seznam souvisících ČSN). ČSN 56 9604 byla vydána 
v dubnu 2006.  

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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 152 
2005 150 
2004 143 
2003 147 
2002 121 
2001 147 
2000 142 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 4 nové nebo novelizované normy.  

ČSN ISO 14637 (57 0102) Mléko. Stanovení obsahu močoviny. Enzymatická 
metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda). Vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 21187 (57 0103) Mléko. Kvalitativní stanovení bakteriologické 
jakosti. Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní 
a základní metody. Vydána v květnu 2006.  

ČSN EN ISO 13969 (57 0520) Mléko a mléčné výrobky. Směrnice pro 
standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek. Vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN IS0 18330 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN ISO 13969:2004 převzala EN ISO 13969:2004 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN ISO 8968 (57 0528) Mléko. Stanovení obsahu dusíku. Norma se skládá 
z těchto částí: Část 1: Metoda dle Kjeldahla, Část 2: Metoda s blokovou mineralizací 
(Makrometoda), Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda), 
Část 4: Stanovení obsahu nebílkovinného dusíku, Část 5: Stanovení bílkovinného dusíku. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO 8968-3 (57 0528) Mléko. Stanovení obsahu dusíku. Část 3: Metoda 
s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda). Specifikuje metodu pro 
stanovení obsahu dusíku v plnotučném a odtučněném tekutém mléce. Jedná se o rychlou 
semi-mikrometodu na principu blokové mineralizace. Za pozornost stojí před Předmětem 
normy uvedené toto UPOZORNĚNÍ: Práce podle této části mezinárodní normy 
ISO 8968/DF 20 může zahrnovat nebezpečné látky pracovní operace a přístroje. Tato 
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norma neřeší všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této 
normy má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předem stanovit 
předpisy omezující použití. ČSN ISO 8968-3 byla vydána v únoru 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 180 
2005 179 
2004 175 
2003 174 
2002 165 
2001 166 
2000 163 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou 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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 62 
2005 63 
2004 63 
2003 63 
2002 73 
2001 79 
2000 89 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 5 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž. Obecné postupy pro přípravu a kondicionování 
zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody. Specifikuje obecné postupy pro přípravu, 
měření, označování, skladování a kondicionování pryžových zkušebních těles pro fyzikální 
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zkoušky specifikované v jiných mezinárodních normách, a přednostně stanovuje používané 
podmínky během zkoušek. Norma nezahrnuje zvláštní podmínky pro speciální zkoušku nebo 
materiál nebo simulaci zvláštního klimatického prostředí. Neuvádí ani zvláštní požadavky pro 
zkoušení celého výrobku. Také specifikuje požadavky na časový interval mezi zhotovením 
a zkoušením zkušebních těles a výrobků z pryže. Tyto požadavky jsou nutné pro získání 
srovnatelných výsledků zkoušky a vyloučení neshody mezi spotřebitelem a dodavatelem. 
Před předmětem norma je uvedeno toto: UPOZORNĚNÍ: Osoby používající tuto 
mezinárodní normu by měly být seznámeny s běžnou laboratorní praxí. Účelem této 
normy není postihnout všechna případná rizika spojená s jejich používáním. Uživatel 
této normy zodpovídá za to, aby učinil příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky. ČSN ISO 23529 byla vydána 
v únoru 2006. Nahradila ČSN ISO 4648 z června 1994, ČSN ISO 4661-1 z ledna 1996 a 
ČSN ISO 471 z ledna 1997. 

ČSN ISO 7619 (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Stanovení tvrdosti vtlačováním. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Stanovení 
tvrdoměrem (tvrdost Shore) a Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD. V prvním 
pololetí 2006 byly k dispozici obě části: 

ČSN ISO 7619-1 (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Stanovení tvrdosti vtlačováním. Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore). Vydána 
v květnu 2006. Touto normou se spolu s ČSN ISO 7619-2 z 2006 nahrazuje ČSN ISO 7619 
z prosince 2001. 

ČSN ISO 7619-2 (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Stanovení tvrdosti vtlačováním. Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD. 
Vydána v květnu 2006. Touto normou se spolu s ČSN ISO 7619-1 z května 2006 nahrazuje 
ČSN ISO 7619 z prosince 2001. 

ČSN ISO 4664 (62 1489) Pryž. Vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Stanovení dynamických vlastností. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Obecné 
pokyny a Část 2: Metoda torzního kyvadla při nízkých frekvencích. V prvním pololetí 2006 
byla k dispozici tato část: 

ČSN ISO 4664-1 (62 1489) Pryž. Vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Stanovení dynamických vlastností. Část 1: Obecné pokyny. Poskytuje pokyny týkající se 
stanovení dynamických vlastností pryží a termoplastických eleastomerů. Zahrnuje metody 
s volnými kmity i s nucenými kmity, prováděné jak na materiálech, tak i na výrobcích. 
Neobsahuje postup stanovení odrazové pružnosti nebo postup provádění cyklických zkoušek, 
u kterých je hlavním cílem únava pryže. Za pozornost stojí před Předmětem normy uvedené 
toto UPOZORNĚNÍ Osoby používající tuto část normy by měly být seznámeny s běžnou 
laboratorní praxí. Účelem této části normy není postihnout všechna případná rizika 
spojená s jejím používáním. Uživatel odpovídá za to, aby učinil příslušná opatření 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky. 
ČSN ISO 4664-1 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN ISO 2856 z března 1994. 

ČSN ISO 1431 (62 1527) Pryž. Vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Odolnost proti vzniku ozónových trhlin. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Zkoušení za statické a dynamické deformace a Část 3: Referenční a alternativní metody pro 
stanovení koncentrace ozónu v laboratorních zkušebních komorách. V prvním pololetí 2006 
byla k dispozici tato část: 
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ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž. Vulkanizovaný nebo termoplastický eleastomer. 
Odolnost proti vzniku ozónových trhlin. Část 1: Zkoušení za statické a dynamické 
deformace. Specifikuje metody určené pro stanovení odolnosti pryží nebo termoplastických 
eleastomerů proti praskání za statické nebo za dynamické tahové deformace působením 
vzduchu s určitou koncentrací ozónu a při určité teplotě v příznivých poměrech vylučujících 
účinky přímého světla. Referenční a alternativní metody pro stanovení koncentrace ozónu 
jsou popsány v (ČSN) ISO 1431-3. Za pozornost stojí v úvodu normy toto UPOZORNĚNÍ: 
Osoby používající tuto část ISO 1431 by měly být seznámeny s běžnou laboratorní praxí. 
Účelem této části ISO 1431 není postihnout všechna případná rizika spojená s jejím 
používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, aby učinil příslušná opatření 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky. 
ČSN ISO 1431-1 byla vydána v březnu 2006. Touto normou se nahrazují ČSN ISO 1431-1 
z května 1995 a ČSN 62 1527 z 29. 4. 1986. 

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 127 
2005 115 
2004 115 
2003 114 
2002 113 
2001 132 
2000 132 

 
 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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 polyetylenu 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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 647 
2005 600 
2004 574 
2003 550 
2002 542 
2001 539 
2000 443 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 16 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN ISO 4892 (64 0152) Plasty. Metody vystavení laboratorním zdrojům 
světla. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Obecné principy, Část 2: Xenonové 
lampy, Část 3: Fluorescenční UV lampy a Část 4: Otevřený plamen uhlíkové lampy (dosud 
neuvedena). V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty. Metody vystavení laboratorním zdrojům 
světla. Část 2: Xenonové lampy. Vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 4892-2 
z prosince 1999. 

ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty. Standardní prostředí pro kondicionování 
a zkoušení. Vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 291 ze září 1998. 

ČSN EN ISO 293 (64 0207) Plasty. Lisování zkušebních těles z termoplastů. 
Vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN ISO 293 ze srpna 1992. 

ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty. Stanovení hmotnostního (MFR) 
a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů. Vydána v únoru 2006. Nahradila 
ČSN EN ISO 1133 z dubna 2000. 

ČSN EN ISO 15877 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Všeobecně (tato norma), Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 
4: Neobsazena, Část 5: Vhodnost použití systému, Část 6: Neobsazena a Část 7: Směrnice 
pro posuzování shody (CEN ISO/TS 15877-7). V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto 
části:  

ČSN EN ISO 15877-1 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Část 1: Všeobecně. Specifikuje 
obecná hlediska pro potrubní systémy z chlorovaného polvinylchloridu (PVC-C) určené pro 
rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou 
(domácí systémy) za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah 
provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty 
TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto normu používat. 
(Poznámka recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová teplota a Tmal je 
teplota funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované 
v této normě. Spolu s dalšími částmi se (ČSN) EN ISO 15877 používá pro PVC-C trubky, 
tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů 
určených pro rozvody horké a studené vody. ČSN EN ISO 15877-1 byla vydána v červnu 
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2006. Nahradila ČSN EN ISO 15877-1 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN ISO 15877-1 z července 2004 převzala EN ISO 15877-1:2003 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15877-2 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Část 2: Trubky. Specifikuje 
vlastnosti trubek vyrobených z chlorovaného polvinylchloridu (PVC-C) pro potrubní systémy 
určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu 
pitnou (domácí systémy) za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje 
rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro 
hodnoty TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto normu 
používat. (Poznámka recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová 
teplota a Tmal je teplota funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody 
zkoušení citované v této normě. Spolu s dalšími částmi se (ČSN) EN ISO 15877 používá pro 
PVC-C trubky, jejich spoje a se spoji se PVC-C součástmi, se součástmi z jiných plastových 
a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. ČSN EN ISO 15877-2 
byla vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 15877-2 z července 2004. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 15877-2 z července 2004 převzala EN ISO 15877-2:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15877-3 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Část 3: Tvarovky. Specifikuje 
vlastnosti trubek vyrobených z chlorovaného polvinylchloridu (PVC-C) pro potrubní systémy 
určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu 
pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy za výpočtových tlaků a teplot 
odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové 
tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené 
v tabulce 1, nelze tuto normu používat. (Poznámka recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax 
je maximální výpočtová teplota a Tmal je teplota funkčního selhání.) Norma také specifikuje 
parametry pro metody zkoušení citované v této normě. Spolu s dalšími částmi se 
(ČSN) EN ISO 15877 používá pro tvarovky vyrobené z PVC-C a jejich spoje se součástmi 
z PVC-C a z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké 
a studené vody. ČSN EN ISO 15877-3 byla vydána v červnu 2006. Nahradila 
ČSN EN ISO 15877-3 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 15877-
3 z července 2004 převzala EN ISO 15877-3:2003 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15877-5 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Část 5: Vhodnost použití 
systému. Specifikuje vlastnosti vztahující se k vhodnosti použití potrubních systémů 
vyrobených z chlorovaného polvinylchloridu (PVC-C) určených pro rozvod horké a studené 
vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu 
pro vytápěcí systémy za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje 
rozsah provozních podmínek (třídy použití) a třídy výpočtových tlaků. Pro hodnoty TD, Tmax 
a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto normu používat. (Poznámka 
recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová teplota a Tmal je teplota 
funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této 
normě. Ve spojení s dalšími částmi (ČSN) EN ISO 15877 se používá pro PVC-C trubky, 
tvarovky, jejich spoje a pro spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů 
určených pro rozvody horké a studené vody. ČSN EN ISO 15877-5 byla vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN ISO 15877-5 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco 
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ČSN EN ISO 15877-5 z července 2004 převzala EN ISO 15877-5:2003 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15876 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Polybuten (PB). Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, 
Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Neobsazena, Část 5: Vhodnost použití systému, 
Část 6: Neobsazena, a Část 7: Směrnice pro posuzování shody (CEN ISO/TS 15876-7). 
V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN ISO 15876-1 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Polybuten (PB). Část 1: Všeobecně. Specifikuje obecná hlediska pro 
potrubní systémy z polybutenu (PB) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov 
bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí 
systémy, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah 
provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty 
TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto normu používat. 
(Poznámka recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová teplota a Tmal 
je teplota funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení 
citované v této normě. Spolu s dalšími částmi se (ČSN) EN ISO 15876 (viz části normy) 
používá pro PB trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových 
a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. ČSN EN ISO 15876-
1 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 15876-1 z července 2004. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 15876-1 z července 2004 převzala EN ISO 15876-1:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15876-2 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Polybuten (PB). Část 2: Trubky. Specifikuje vlastnosti trubek vyrobených 
z polybutenu (PB) pro potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř 
budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí 
systémy, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah 
provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty 
TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, části 1, nelze tuto normu 
používat. (Poznámka recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová 
teplota a Tmal je teplota funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody 
zkoušení citované v této normě. Spolu s dalšími částmi se (ČSN) EN ISO 15876 (viz citované 
Části normy) používá pro PB trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných 
plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Je 
použitelná pro trubky s bariérovou vrstvou nebo bez bariérové vrstvy. ČSN EN ISO 15876-2 
byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 15876-2 z července 2004. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 15876-2 z července 2004 převzala EN ISO 15876-2:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15876-3 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Polybuten (PB). Část 3: Tvarovky. Specifikuje vlastnosti trubek 
vyrobených z polybutenu (PB) pro potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody 
uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro 
vytápěcí systémy, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah 
provozních podmínek (třídy použití) a třídy výpočtových tlaků. Pro hodnoty TD, Tmax a Tmal, 
které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, části 1, nelze tuto normu používat. (Poznámka 
recenzenta: TD je výpočtová teplota, Tmax je maximální výpočtová teplota a Tmal je teplota 
funkčního selhání.) Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této 
normě. Spolu s dalšími částmi (ČSN) EN ISO 15876 (viz citované Části normy) se tato norma 
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používá pro tvarovky vyrobené z polybutenu (PB) a tvarovky vyrobené z jiných materiálů, 
které jsou určeny pro spojování s trubkami vyhovujícími (ČSN) EN ISO 15876-2:2003 pro 
rozvod horké a studené vody, přičemž spoje vyhovují požadavkům (ČSN) EN ISO 15876-5. 
Je použitelná pro trubky pro trubky a tvarovky z jiných materiálů, které po připojení 
k trubkám podle části 2 vyhovují požadavkům uvedeným v části 5 
(ČSN) EN ISO 15876:2003. Tato norma se používá pro tvarovky následujících 
typů: - tvarovky pro polyfúzní svařování; - elektrotvarovky; - mechanické 
tvarovky; - tvarovky se zástřikem. ČSN EN ISO 15876-3 byla vydána v květnu 2006. 
Nahradila ČSN EN ISO 15876-3 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN ISO 15876-3 z července 2004 převzala EN ISO 15876-3:2003 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma  ji přejímá překladem. 

ČSN EN ISO 15876-5 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké 
a studené vody. Polybuten (PB). Část 5: Vhodnost použití systému. Specifikuje vlastnosti 
vztahující se k vhodnosti použití potrubních systémů vyrobených z polybutenu (PB) určených 
pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou 
(domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy, za výpočtových tlaků a teplot 
odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové 
tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené 
v tabulce 1, části 1, nelze tuto normu používat. (Poznámka recenzenta: TD je výpočtová 
teplota, Tmax je maximální výpočtová teplota a Tmal je teplota funkčního selhání.) Norma také 
specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této normě. Ve spojení s dalšími částmi 
(ČSN) EN ISO 15876 (viz citované Části normy) se používá pro PB trubky, tvarovky, jejich 
spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro 
rozvody horké a studené vody. ČSN EN ISO 15876-5 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN ISO 15876-5 z července 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN ISO 15876-
5 z července 2004 převzala EN ISO 15876-5:2003 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma  ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13130 (64 7115) Materiály a předměty ve styku s potravinami. Složky 
plastů podléhající omezením. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Pokyny pro 
zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek 
v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin, Část 2: Stanovení kyseliny 
tereftalové v simulantech potravin, Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách 
a simulantech potravin, Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech, Část 5: Stanovení 
vinylidenchloridu v simulantech potravin, Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech, 
Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin, Část 8: 
Stanovení isokyanátů v plastech, Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech 
potravin, Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin, Část 11: Stanovení kyseliny 
11-aminoundekanové v simulantech potravin, Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu 
v simulantech potravin, Část 13: Stanovení 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) 
v simulantech potravin, Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinu 
v simulantech potravin, Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin, Část 16: 
Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin, Část 17: Stanovení 
chloridu karbonylu v plastech, Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 
1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4´-dihydroxybenzofenonu 
a 4,4´-dihydroxybifenylu v simulantech potravin, Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech, 
Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin, Část 20: Stanovení 
epichlorhydrinu v plastech, Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu 
v simulantech potravin, Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech, Část 23: 
Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraaminu v simulantech potravin, Část 24: 
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Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin, Část 25: Stanovení 
4-methyl-pentenu v simulantech potravin, Část 26: Stanovení 1-oktenu a tetrahydrofuranu 
v simulantech potravin, Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech 
potravin, Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylpropanu v simulantech potravin. (Podle 
poznámky v normě byly části 1 až 8 vydány jako evropské normy, části 9 až 28 jsou 
připraveny ve formě technických specifikací, připravených v rámci projektu norem, měření, 
zkoušení, MAT1-CT92-0006, „Vývoj metod analýzy monomerů.“) V Předmluvě všech dále 
recenzovaných částí stojí za pozornost toto UPOZORNĚNÍ – Všechny chemikálie jsou větší 
nebo menší měrou zdraví škodlivé. Je mimo předmět této normy dávat návod na bezpečnou 
manipulaci se všemi chemikáliemi, které zcela vyhovují platným předpisům ve všech 
zemích, ve kterých se může podle této normy postupovat. Z tohoto důvodu se specifická 
upozornění neuvádějí a uživatelé této technické specifikace musí splňovat všechny nezbytné 
bezpečnostní požadavky v jejich zemi. V prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN P CEN/TS 13130-9 (64 7115) Materiály a předměty ve styku s potravinami. 
Složky plastů podléhající omezením. Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové 
v simulantech potravin. Specifikuje analytický postup stanovení vinylacetátu ve čtyřech 
konvenčních EU simulantech potravin, vodě, 10% (objem/objem) vodném roztoku ethanolu; 
3% (hmotnost/objem) vodném roztoku kyseliny octové a olivovém oleji nebo schválené 
náhradě. Koncentrace stanoveného vinylacetátového monomeru je vyjádřena v miligramech 
vinylacetátu na kilogram simulantu potraviny. Metoda je vhodná pro kvantitativní stanovení 
vinylacetátu v přibližném rozsahu koncentrací od 1,2 mg/kg do 24 mg/kg simulantu 
potraviny. ČSN P CEN/TS 13130-9 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN P CEN/TS 13130-10 (64 7115) Materiály a předměty ve styku s potravinami. 
Složky plastů podléhající omezením. Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech 
potravin. Specifikuje analytický postup stanovení akrylamidu v simulantech potravin, vodě, 
3% (hmotnost/objem) vodné kyselině octové, 15% (objem/objem) vodnm ethanolu a tukovém 
simulantu. Koncentrace stanoveného akrylamidového monomeru se vyjadřuje v miligramech 
akrylamidu/kg simulantu potraviny. Metoda je vhodná pro kvantitativní stanovení akrylamidu 
v přibližném rozsahu koncentrací od 0,01 mg/kg do 0,1 mg/kg simulantu potraviny. Metoda je 
také použitelná pro další tukové simulanty. ČSN P CEN/TS 13130-10 byla vydána v lednu 
2006. 

ČSN P CEN/TS 13130-11 (64 7115) Materiály a předměty ve styku s potravinami. 
Složky plastů podléhající omezením. Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové 
v simulantech potravin. Specifikuje metodu stanovení kyseliny 11-aminoundekanové 
v simulantech potravin, vodě, 3% (hmotnost/objem) vodné kyselině octové, 15% 
(objem/objem) vodném ethanolu, olivovém oleji a isooktanu. Koncentrace stanovené kyseliny 
11-aminoundekanové je vyjádřena v miligramech na kilogram simulantu potraviny. Metoda je 
vhodná pro kvantitativní stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v přibližném rozsahu 
koncentrací analytu od 0,5 mg/kg do 10 mg/kg simulantu potraviny. Postup při provádění 
normalizované zkoušky je popsán. ČSN P CEN/TS 13130-11 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN P CEN/TS 13130-12 (64 7115) Materiály a předměty ve styku s potravinami. 
Složky plastů podléhající omezením. Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu 
v simulantech potravin. Specifikuje postup stanovení 1,3-benzendimethanaminového 
monomeru (známého také jako 3-(aminomethyl)-benzylamin nebo m-xylylendiamin 
(m-XDA)), dále označovaného jako m-XDA, v simulantech potraviny, vodě, 3% 
(hmotnost/objem) vodné kyselině octové, 15% (objem/objem) vodném ethanolu a olivovém 
oleji. Koncentrace stanoveného m-XDA monomeru ve výše uvedených simulantech potraviny 
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je vyjádřena v miligramech m-XDA na kilogram simulantu potraviny. ČSN P CEN/TS 
13130-12 byla vydána v lednu 2006. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 380 
2005 370 
2004 330 
2003 408 
2002 511 
2001 512 
2000 525 

 
Úbytek norem v této třídě způsobuje rušení zastaralých bez náhrady. V prvém pololetí 

r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 
5 nových nebo novelizovaných norem. 

ČSN EN 14770 (65 7091) Asfalty a asfaltová pojiva. Stanovení komplexního 
modulu ve smyku a fázového úhlu. Dynamický smykový reometr (DSR). Pokrývá řadu 
metod používajících dynamický smykový reometr (DSR = Dynamic Shear Rheometer) pro 
měření reologických vlastností asfaltových pojiv. Postup zahrnuje stanovení komplexního 
smykového modulu a úhlu fázového posunu pojiv v širokém rozsahu zkušebních frekvencí 
a teplot při zkoušce v oscilačním smyku. Metoda je použitelná pro nezestárlá, zestárlá 
a zpětně získaná pojiva, pojiva získaná z ředěných a fluxovaných asfaltů stabilizovaných 
z emulzí. Za pozornost stojí v kapitole 1 – Předmět normy, tato VÝSTRAHA - Použití této 
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 normy je zodpovědný za to, že předem provede 
příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití 
regulační omezení. Dále stojí za pozornost v kapitole 7 – Příprava vzorku, toto 
VAROVÁNÍ – Tato evropská norma zahrnuje manipulaci s pojivy a přístroji při velmi 
vysokých teplotách. Při manipulaci s pojivem je vždy nutné nosit ochranné rukavice 
a brýle a vyhnout se jeho kontaktu s obnaženou pokožkou. ČSN EN 14770 byla vydána 
v březnu 2006. 

ČSN EN 14769 (65 7092) Asfalty a asfaltová pojiva. Urychlené dlouhodobé 
stárnutí v tlakové nádobě (PAV). Určuje postup zkoušky urychleného stárnutí asfaltových 
pojiv. Postup spočívá v uchovávání misek s pojivem v tlakové nádobě pro stárnutí (PAV = 
Pressure Ageing Vessel) při zvýšené teplotě a za tlaku. Za pozornost stojí 
v kapitole 1 - Předmět normy, tato VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno 
s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma 
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adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. 
Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení. 
Pokud jsou v pojivu pravděpodobně přítomny těkavé složky, nesmí se tento postup (tj. 
postup popsaný v kapitole 1) použít. Dále stojí za pozornost v kapitole 6 – Postup zkoušky 
toto BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – při manipulaci s horkými asfaltovými pojivy, 
přípravě zkušebních vzorků a vyjímání pojiv z tlakové nádoby po stárnutí se musí 
používat bezpečné laboratorní postupy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
manipulacím s víkem tlakové nádoby. ČSN EN 14769 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 13808 (65 7207) Asfalty a asfaltová pojiva. Systém specifikace 
kationaktivních asfaltových emulzí. Specifikuje požadavky funkčních charakteristik tříd 
kationaktivních asfaltových emulzí, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě 
vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních, dopravních a jiných ploch. Norma je 
určena pro emulze čistých asfaltů nebo fluxovaných asfaltů nebo ředěných asfaltů a pro 
emulze polymerem modifikovaných asfaltů nebo polymerem modifikovaných fluxovaných 
nebo polymerem modifikovaných ředěných asfaltů, které zahrnují i latexem modifikované 
asfaltové emulze. 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 stránky Komise EUROPA týkající se stavebnictví 
(CREATE), přístup: 
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 13808 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltová pojiva. Systémy specifikace pro 
polymerem modifikované asfalty. Vymezuje systém specifikace vlastností a odpovídající 
metody zkoušení pro polymerem modifikované asfalty, které jsou vhodné pro použití při 
výstavbě a údržbě vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních a jiných 
dopravních ploch. Tento systém zahrnuje následující požadavky: - konzistence pro střední 
užitné teploty (určující vlastnost penetrace); - konzistence pro zvýšené užitné teploty (určující 
vlastnost bod měknutí); - koheze; - stálost konzistence. Zavedení tříd vhodnosti v tabulkách 1 
a 2 umožňuje vybrat nejvhodnější specifikaci asfaltu s ohledem k místním klimatickým 
podmínkám a užití. Značení polymerem modifikovaných asfaltů obsahuje rozsah penetrace 
a minimální bod měknutí. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14023 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14639 (65 8004) Surový dehet a surový benzol. Technické požadavky 
a metody zkoušení. Definuje metody zkoušení pro stanovení charakteristických ukazatelů 
surového dehtu a surového benzolu. Za pozornost stojí Příloha B Výstraha pro užití surového 
dehtu s těmito články: B.1 - Složení – Údaje o složkách, B.2 - První pomoc, 
B.3 - Manipulace a skladování, B.4 - Opatření při likvidaci, B.5 - Požár, B.6 - Úniky a 
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B.7 - Okamžité kroky v případě havárie: pouze pro silniční transport. Dále stojí za pozornost 
Příloha C Výstraha pro užití surového benzolu s těmito názvy článků: C.1 - Složení – Údaje o 
složkách, C.2 - První pomoc, C.3 - Manipulace a skladování, C.4 - Opatření při likvidaci, 
C.5 - Požár, C.6 - Úniky a C.7 - Okamžité kroky v případě havárie: pouze pro silniční 
transport. ČSN EN 14639 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN 65 8009 11-22 z 22. 
11. 1983 a ČSN 65 8010 z 24. 10. 1981. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 302 
2005 272 
2004 237 
2003 293 
2002 326 
2001 348 
2000 360 

 
Pokles počtu jsou zpravidla normy rušené bez náhrady. V prvém pololetí r. 2006, 

z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě zachytili 3 nové nebo 
novelizované normy. 

ČSN ISO 12231 (66 6901) Fotografie. Elektronické snímání statického obrazu. 
Slovník. Definuje termíny používané v elektronickém snímání statického obrazu. Jsou 
zahrnuty pouze termíny související s elektronickým snímáním statického obrazu. Tyto 
termíny se vztahují k běžné problematice nebo s oblastí elektronického snímání statického 
obrazu v širším měřítku souvisejí. V normě i Příloze A je česky a anglicky uvedeno 
názvosloví. Česky je definováno 130 (norma) + 120 (Příloha A) hesel. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 48 stran. ČSN ISO 12231 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 1067 (66 8602) Lepidla. Posouzení a příprava vzorků před zkoušením. 
Předepisuje postup předběžného posouzení jednotlivých vzorků dodaných pro zkoušení, 
postup přípravy zkušebních vzorků smísením a redukcí série reprezentativních vzorků pro 
dodávku nebo velké množství lepidla nebo podobného výrobku. Používá se spolu 
s (ČSN) EN ISO 15605. Za pozornost stojí před Předmětem normy uvedené tyto 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Osoby pracující podle této normy musí být seznámeny ze 
zásadami práce v laboratoři. Tato norma nepostihuje všechny problémy bezpečnosti 
spojené s jejím použitím, které se mohou vyskytnout. Uživatel je zodpovědný za 
dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví a za jejich soulad se všemi 
evropskými a národními předpisy. ČSN EN 1067 byla vydána v červnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1067 ze září 1998. 
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ČSN EN ISO 9311 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů. Norma 
se skládá z následujících částí: Část 1: Stanovení vlastností filmu, Část 2: Hodnocení 
smykové pevnosti a Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku. V prvním pololetí 2006 
byla k dispozici tato čáat: 

ČSN EN ISO 9311-1 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů. Část 
1: Stanovení vlastností filmu. Specifikuje tři zkušební metody vhodné pro stanovení 
roztíratelnosti a vlastností filmu rozpouštědlových lepidel pro potrubní systémy 
z termoplastů. Tyto metody přímo neposkytují srovnatelné výsledky. Jedna metoda je určena 
pro ne-tixotropní lepidla a další dvě metody jsou určeny pro tixotropní lepidla. Za pozornost 
stojí kapitola 4 - Bezpečnost, kde se uvádí: „Osoby používající tuto normu musí být 
obeznámeny s běžnou laboratorní praxí. Není účelem této normy postihnout všechna případná 
rizika spojená s jejím používáním. Je povinností uživatele, aby učinil veškerá opatření 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečil dodržování všech evropských a 
národních předpisů.“ ČSN EN ISO 9311-1 byla vydána v dubnu 2006. 

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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 192 
2005 177 
2004 159 
2003 189 
2002 173 
2001 200 
2000 185 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 1 novou nebo novelizovanou normu.  

ČSN EN ISO 6270-2 (67 3108) Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti 
vlhkosti. Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody. 
Vydána v březnu 2006. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006   95 
2005   86 
2004   85 
2003   94 
2002   99 
2001 107 
2000 108 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou 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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 189 
2005 204 
2004 189 
2003 131 
2002 146 
2001 137 
2000 130 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 239 
2005 234 
2004 235 
2003 241 
2002 242 
2001 249 
2000 259 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 7 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 14449 (70 1016) Sklo ve stavebnictví. Vrstvené sklo a vrstvené 
bezpečnostní sklo. Hodnocení shody/Výrobková norma. Týká se požadavků, hodnocení 
shody a řízení výroby vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla pro použití ve 
stavebnictví. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 14449 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14179 (70 1575) Sklo ve stavebnictví. Prohřívané (HST) tepelně tvrzené 
sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Definice a popis a Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. V prvním pololetí 2006 byly 
k dispozici obě části: 

ČSN EN 14179-1 (70 1575) Sklo ve stavebnictví. Prohřívané (HST) tepelně 
tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Část 1: Definice a popis. Specifikuje 
systém procesu prohřívání a současné tolerance, rovinnost, opracování hran, rozpad 
a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického plochého prohřívaného (HST) tepelně 
tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví. 
Informace o zakřiveném prohřívaném (HST) tepelně tvrzeném sodnovápenatokřemičitém 
bezpečnostním skle jsou uvedeny v příloze B, ale tento výrobek není v tomto dokumentu 
zahrnut. ČSN EN 14179-1 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14179-2 (70 1575) Sklo ve stavebnictví. Prohřívané (HST) tepelně 
tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Část 2: Hodnocení 
shody/Výrobková norma. Specifikuje požadavky, hodnocení shody a řízení výroby 
plochého prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního 
skla pro použití ve stavebnictví. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 14179-2 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14321 (70 1577) Sklo ve stavebnictví. Tepelně tvrzené křemičité 
bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: 
Definice a popis a Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. V prvním pololetí 2006 byly 
k dispozici obě části: 

ČSN EN 14321-1 (70 1577) Sklo ve stavebnictví. Tepelně tvrzené křemičité 
bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami. Část 1: Definice a popis. Specifikuje tolerance, 
rovinnost, opracování hran, rozpad a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického 
plochého tepelně tvrzeného křemičitého bezpečnostního skla s alkalickými zeminami pro 
použití ve stavebnictví. Informace o zakřiveném tepelně tvrzeném křemičitém bezpečnostním 
skle jsou uvedeny v příloze A, ale tento výrobek není v tomto dokumentu zahrnut. 
ČSN EN 14321-1 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14321-2 (70 1577) Sklo ve stavebnictví. Tepelně tvrzené křemičité 
bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami. Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma. 
Týká se hodnocení shody a řízení výroby plochého tepelně tvrzeného křemičitého 
bezpečnostního skla s alkalickými zeminami pro použití ve stavebnictví. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), 
přístup přes: 
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 14321-2 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN ISO 24450 (70 4042) Laboratorní sklo. Varné baňky se širokým hrdlem. 
Stanovuje požadavky a rozměry na mezinárodně přijatelné řady kuželových baněk a baněk 
s plochým dnem a kulatým dnem se širokým hrdlem pro všeobecné laboratorní účely. Baňky 
jsou určeny pro – přímé používání v laboratořích, také ve spojení s jinými zařízeními, pro 
laboratorní účely, - další zpracování produktů. ČSN EN ISO 24450 byla vydána v květnu 
2006. Touto normou se částečně nahrazují ČSN 70 4039 ze září 1997 a ČSN 70 4041 ze září 
1998. 

ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo. Odměrné válce dělené. Stanovuje 
rozměry, materiál a konstrukční a metrologické požadavky na odměrné válce vysokého tvaru 
(Typu 1a a Typu 1b) a nízkého tvaru (Typu 2). Všechny typy jsou vhodné pro běžné 
laboratorní účely. Specifikace v této mezinárodní normě jsou v souladu se zásadami 
navrhování a konstrukce odměrného laboratorního skla, obsaženými v normě (ČSN) ISO 384. 
ČSN EN ISO 4788 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN 70 4102-1 z května 1995 
a ČSN 70 4102-2 z května 1995. 

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. Pohyb norem v této velmi malé 
třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 1 
2005 1 
2004 1 
2003 1 
2002 1 
2001 1 
2000 7 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 890 
2005 858 
2004 851 
2003 827 
2002 897 
2001 725 
2000 686 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 32 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 1744 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva. Norma se 
skládá z následujících částí: Část 1: Chemický rozbor, Část 2: Stanovení odolnosti kameniva 
proti alkalické reakci, Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva, Část 4: Stanovení 
citlivosti filerů pro asfaltové směsi, Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných 
v kyselině a Část 6: Stanovení vlivu výluhu z kameniva na počátek tuhnutí cementu. 
V prvnmím pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva. Část 4: 
Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi. Vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13055 (72 1505) Pórovité kamenivo. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektáží malty a tato Část 2: Pórovité 
kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 13055-2 (72 1505) Pórovité kamenivo. Část 2: Pórovité kamenivo pro 
asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace. Určuje 
vlastnosti pórovitého kameniva a filerů, získaných z nich úpravou přírodních, umělých nebo 
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recyklovaných materiálů a směsi těchto kameniv pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a 
pro nestmelené a hydraulicky stmelené aplikace pro jiné použití než v betonu, maltě a 
injektáží malty. Umožňuje hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. Požadavky 
v této normě se nemusí týkat všech typů pórovitého kameniva. Pro konkrétní aplikaci se 
mohou požadavky a tolerance upravit s ohledem na konkrétní použití. ČSN EN 13055-2 byla 
vydána v červnu 2006. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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. Nahradila ČSN EN 13055-2 z října 2004. 

ČSN EN 413 (72 2102) Cement pro zdění. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody a Část 2: Zkušební metody. V prvním pololetí 
2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 413-2 (72 2102) Cement pro zdění. Část 2: Zkušební metody. Uvádí 
referenční a alternativní zkušební metody, které se používají pro zkoušení cementu pro zdění 
k posouzení jeho shody s (ČSN) EN 413-1. Uvádí zkoušky čerstvé malty pro zjištění 
konzistence, retence vody a obsahu vzduchu. Ve sporných případech se používají pouze 
referenční metody. ČSN EN 413-2 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 413-2 
ze září 1996. 

ČSN EN 14647 (72 2103) Hlinitanový cement. Složení, specifikace a kritéria 
shody. Uvádí všeobecnou definici hlinitanového cementu a jeho složení. Obsahuje požadavky 
na mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti a stanovuje také kritéria shody se 
souvisejícími postupy. Hlinitanový cement používaný jako složka definovaných směsí pro 
určitá použití (např. suché směsi) není předmětem tohoto dokumentu. Za pozornost stojí 
v kapitole 4 - Hlinitanový cement (CAC) tento údaj o složení: Hlinitanový cement je 
hydraulické pojivo tj. jemně mletá anorganická látka, které po smíchání s vodou vytváří kaši, 
která tvrdne a tuhne v důsledku hydratačních reakcí a procesů a který, poté co v průběhu 
hydratace vytvoří po konverzi stabilní hydrátové fáze, zachovává svoji pevnost a stálost. 
Hlavní složkou je monokalciumaluminát (CaO.Al2O3) Jako další mineralogické složky mohou 
být přítomny vápenaté hlinitany železité, dikalciumsilikát, křemičitan hlinitovápenatý nebo 
gehlenit. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14647 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 480 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Referenční beton a referenční malta 
pro zkoušení, Část 2: Stanovení doby tuhnutí, tato Část 4: Stanovení odlučování vody 
z betonu, Část 5: Stanovení kapilární absorpce, Část 6: Infračervená analýza, Část 8: 
Stanovení obsahu sušiny, Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů, Část 11. 
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Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu, Část 12: Stanovení obsahu 
alkálií v přísadách, Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty 
a Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli betonu. Potenciostatická 
elektrochemická zkušební metoda. (Tato čtrnáctá část normy se připravuje.) V prvním pololetí 
2006 byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 480-4 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu. Vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 480-4 z ledna 1999. 

ČSN EN 480-5 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Část 5: Stanovení kapilární absorpce. Vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 480-5 z ledna 1999. 

ČSN EN 480-6 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Část 6: Infračervená analýza. Vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 480-6 
z ledna 1999. 

ČSN EN 480-11 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu. 
Vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 480-11 z ledna 1999. 

ČSN EN 480-12 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektáží malty. Zkušební 
metody. Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách. Vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 480-12 z ledna 1999. 

ČSN EN ISO 8339 (72 2335) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Tmely. 
Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení). Vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 28339 z prosince 1993. 

ČSN EN ISO 8340 (72 2336) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Tmely. 
Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení. Vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 28340 z prosince 1993. 

ČSN EN ISO 10563 (72 2341) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Tmely. 
Stanovení změn hmotnosti a objemu. Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 10563 
z dubna 1999. 

ČSN EN ISO 10590 (72 2342) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Tmely. 
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě. 
Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 10590 z dubna 1999. 

ČSN EN ISO 11432 (72 2344) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty. Tmely. 
Stanovení odolnosti proti stlačení. Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN ISO 11432 
z dubna 1999. 

ČSN 72 2410 Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označení CE 
návrhových malt pro zdění (systém prokázání shody 2+). Obsahuje informativní dokument 
přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) 
s označením CEN/TR 15225. UPOZORNĚNÍ: Převzetí TR do národních norem členů 
CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako 
normativní dokument. U výrobců, u nichž je zaveden systém řízení výroby odpovídající 
(ČSN) EN ISO 9001:2000, který se vztahuje k požadavkům harmonizované normy 
(ČSN) EN 998-2, je systém řízení výroby považován za vyhovující řízení výroby závodu 
(FPC) podle Směrnice. Výrobce musí zavést, dokumentovat a udržovat systém řízení výroby 
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závodu zajišťující trvalou shodu výrobků, uváděných na trh, s normou a s deklarovanými 
hodnotami. ČSN 72 2410 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14496 (72 2492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační 
kompozitní panely a sádrokartonové desky. Definice, požadavky a zkušební metody. 
Určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle 
EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrokartonových 
kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950, 
sádrokartonových desek podle EN 520 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené 
výrobky ze sádrokartonových desek podle EN 14190 a přetvarované sádrokartonové lišty 
podle EN 14209 ke stěnám a příčkám. Lepidla se používají v konstrukčních systémech, 
u kterých je nutné dodržet tepelný a akustický požadavek. Tato norma popisuje následující 
vlastnosti výrobku: reakce na oheň, požární odolnost a přídržnost, stanovení podle 
příslušných evropských zkušebních metod. To zajišťuje hodnocení shody výrobku s touto 
evropskou normou. Tato norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité 
pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14496 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 771 (72 2634) Specifikace zdicích prvků. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Pálené zdicí prvky, Část 2: Vápenopískové zdicí prvky, Část 3: Betonové 
tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem, Část 4: Pórobetonové tvárnice, Část 5: Zdicí 
prvky z umělého kamene a Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene. V prvém pololetí 2006 
byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 771-6 (72 2634) Specifikace zdicích prvků. Část 6: Zdicí prvky 
z přírodního kamene. Stanovuje vlastnosti a funkční požadavky na zdicí prvky vyrobené 
z přírodního kamene, jejichž šířka je rovna nebo vyšší než 80 mm které jsou určeny hlavně 
pro použití jako běžné, obkladové nebo exponované lícové zdicí prvky do nosných nebo 
nenosných konstrukcí budov a inženýrských staveb. Tyto prvky jsou vhodné pro všechny 
formy řádkového nebo nepravidelného zdiva, včetně stěn jednovrstvých, dutinových, příček, 
opěrných stěn a vnějšího zdiva komínů. Mohou poskytovat požární ochranu, tepelnou izolaci, 
zvukovou izolaci a zvukovou pohltivost. Tato norma zahrnuje zdicí prvky z přírodního 
kamene ve tvaru obecného nepravoúhlého rovnoběžnostěnu a speciálně tvarované 
a doplňkové prvky, určené pro vnitřní a vnější použití. Tato evropská norma definuje funkční 
požadavky a obsahuje také požadavky na označování výrobků podle této evropské 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 
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označované CE v platném znění. ČSN EN 771-6 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 771-6 z října 2001. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 771-6 z října 2001 
převzala EN 771-6:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma výrazně 
změněný text EN 771-6:2005 přejímá překladem. S účinností od 1. 8. 2007 se částečně 
nahrazuje ČSN 72 1860 z 17. 4. 1968, která do uvedeného data platí souběžně s touto 
normou. Poznámka recenzenta: Upozorňujeme na souběžnou platnost dvou norem různých 
čísel. 

ČSN EN 539-1 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení 
fyzikálních charakteristik. Část 1: Zkouška prosákavosti. Vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 539-1 z dubna 1996. 

ČSN P CEN/TS 15087 (72 2686) Stanovení odolnosti proti nadzvedávání 
položených pálených a betonových střešních tašek. Zkušební metoda pro mechanické 
připevňovací prostředky. Uvádí zkušební metodu pro stanovení pevnosti a odolnosti proti 
nadzvedávání připevňovacích prostředků určených pro pálené a betonové drážkové střešní 
tašky. Zkušební metoda platí pro mechanické připevňovací prostředky jako svorky, příchytky, 
vruty a hřebíky. Zkušební metoda neplatí pro připevňovací prostředky, které se používají pro 
připevnění více jak jedné tašky. ČSN P CEN/TS 15087 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 13978 (72 3059) Betonové prefabrikáty. Prefabrikované betonové 
garáže. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Požadavky na železobetonové garáže 
z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu a Část 2: Požadavky na 
garáže z betonu vyztuženého ocelovými vlákny. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato 
část. 

ČSN EN 13978-1 (72 3059) Betonové prefabrikáty. Prefabrikované betonové 
garáže. Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných 
dílců o rozměrech garážového boxu. Vztahuje se na prefabrikované železobetonové garáže, 
které se vyrábí ve výrobnách v celku jako prostorové dílce nebo jako sestava jednotlivých 
rovinných dílců o rozměrech garážového boxu. Předpokládá se, že tyto garáže budou 
postaveny na základech, které budou navrženy někým jiným a které budou v souladu 
s vlastnostmi prefabrikovaných dílců. Garáže mohou volně stát nebo mohou mít některé stěny 
zapuštěné v terénu (zásyp) nebo mohou být pod terénem nebo mohou být postaveny na 
parkovišti nebo v druhém podlaží prefabrikovaných garáží. Tento dokument platí také pro 
doplňkové jednotky, sestavy pro dvouprostorové garáže a vícenásobné garáže, stejně tak jako 
pro garážové boxy pro jednopatrové podzemní garáže. Nevztahuje se na prvky tvořící nosnou 
část horní konstrukce, pokud nejsou navržené podle (ČSN) EN 13369. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), 
přístup: 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 13978-1 byla vydána v únoru 
2006. 

ČSN EN 1168 (72 3060) Betonové prefabrikáty. Dutinové panely. Zabývá se 
požadavky, základními funkčními kritérii a specifikuje minimální hodnoty příslušné pro 
prefabrikované dutinové panely vyrobené z obyčejného železového nebo předpjatého betonu 
podle (ČSN) EN 1992-1-1:2004. Tato norma obsahuje terminologii, požadované technické 
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vlastnosti, tolerance, důležité fyzikální vlastnosti, zvláštní zkušební metody a zvláštní 
hlediska přepravy a montáže. Dutinové dílce se používají pro stropy, střechy, stěny a podobné 
aplikace. Norma se zabývá vlastnostmi materiálů a ostatními požadavky pro stropy a střechy. 
Možné doplňující požadavky pro speciální použití ve stěnách a dalších aplikacích se naleznou 
v odpovídajících výrobkových normách. Rozsáhlá norma, cca 52 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 týkající se stavebnictví (CREATE), 
přístup: 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 1168 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14649 (72 3412) Betonové prefabrikáty. Zkušební metoda pro určení 
stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC). Vydána v lednu 
2006. 

ČSN EN 14650 (72 3430) Betonové prefabrikáty. Obecná pravidla pro řízení 
výroby betonu s kovovými vlákny. Určuje pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými 
vlákny. Tato norma nespecifikuje postup kontroly shody hotových výrobků z betonu 
s kovovými vlákny, pro který má být uveden odkaz na evropské výrobkové normy nebo, 
pokud neexistují, na technické specifikace určené a odsouhlasené objednavatelem 
a výrobcem. Poměrně stručná norma, cca 8 stran. ČSN EN 14650 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14651 (72 3431) Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny. Měření 
pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost). Vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14721 (72 3432) Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny. Měření 
obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 13950 (72 3609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní 
panely. Definice, požadavky a zkušební metody. Určuje vlastnosti a požadavky na tepelně 
a zvukově izolační kompozitní panely, vyráběné z izolačních materiálů vrstvených na 
sádrokartonové desky, které jsou zejména určeny pro vnitřní izolaci stěn (tepelnou nebo 
zvukovou). Materiály jsou k sobě připevněny lepidly nebo pomocí mechanických upevnění 
do svislých pevných podkladů a do dřeva nebo kovových nosných konstrukcí se 
sádrokartonovým povrchem na lícní (vnější) straně. Způsob upevnění a spárování musí být 
zajištěn tak, aby izolační materiál nebyl při běžném použití vystaven přímému působení 
vnějšího prostředí. Tato norma zahrnuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, 
požární odolnost, propustnost vodní páry, pevnost v tahu za ohybu, odolnost proti nárazu, 
vzduchová neprůzvučnost a tepelná odolnost zkoušené podle příslušných evropských 
zkušebních metod. To zajišťuje hodnocení shody výrobku s touto evropskou normou. Norma 
zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve 
stavebním průmyslu. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13950 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 14209 (72 3613) Přetvarované sádrokartonové lišty. Definice, požadavky 
a zkušební metody. Určuje vlastnosti a požadavky na přetvarované sádrokartonové lišty, 
které jsou použity při stavebních konstrukcích jako část původní specifikace. Zahrnuto je též 
jejich použití pro zlepšení dekorativní výzdoby rohů místností. Tato norma popisuje 
následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu. Norma dále 
zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve 
stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody. To zajišťuje hodnocení shody výrobku 
s touto evropskou normou. Tato evropská norma se netýká neprofilovaných a sádro-
vláknitých lišt. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 14209 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 13658 (72 3614) Kovové pletivo a lišty. Definice, požadavky a zkušební 
metody. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Vnitřní omítání a Část 2: Vnější 
omítání. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici obě části: 

ČSN EN 13658-1 (72 3614) Kovové pletivo a lišty. Definice, požadavky a zkušební 
metody. Část 1: Vnitřní omítání. Určuje požadavky a zkušební metody pro kovové pletivo 
a lišty určené pro vnitřní omítky. Norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro 
upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům umožňuje nanesení malty na podklad. Pro 
podporu obkladů stěn, příček a sloupů se kovové pletivo používá ve svislé poloze a pro 
podporu obkladů stropů a trámů se používá ve vodorovné poloze. Tento způsob umožňuje 
vytvořit protipožární omítací systém. Tato norma zahrnuje kovové lišty, které se používají ke 
zvýšení ochrany rohů a také pro konečný vzhled vnitřní úpravy. Zahrnuje rovněž kovové lišty 
určené k použití jako spárové a dilatační lišty. Zabývá se rovněž ochranou proti ohni. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13658-1 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13658-2 (72 3614) Kovové pletivo a lišty. Definice, požadavky a zkušební 
metody. Část 2: Vnější omítání. Určuje požadavky a zkušební metody pro kovové pletivo 
a lišty určené pro vnější omítky. Norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro 
upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům umožňuje nanesení malty na podklad. Tento 
způsob umožňuje poskytnout protipožární omítací systém. Tato norma zahrnuje kovové lišty, 
které se používají ke zvýšení ochrany rohů a také pro konečný vzhled vnější úpravy. Zahrnuje 
rovněž kovové lišty určené k použití jako spárové a dilatační lišty. Zabývá se rovněž 
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ochranou proti ohni. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13658-2 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14528 (72 4870) Bidety. Funkční požadavky a zkušební metody. 
Stanovuje funkční požadavky a zkušební metody pro bidety používané pro účely osobní 
hygieny, vyrobené ze zdravotní keramiky nebo korozivzdorné oceli. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), 
přístup: 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 14528 byla vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN 14528 z října 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14528 z 
října 2005 převzala EN  14528:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma 
ji přejímá překladem.  

ČSN EN 14945 (72 6073) Žárovzdorné materiály a výrobky. Spektrofotometrické 
stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před 
a po použití. Určuje metodu pro spektrofotometrické stanovení šestimocného chrómu 
v žárovzdorných výrobcích chromitých před a po jejich použití. Je aplikovatelná pro pálené 
magnezio-chromité výrobky (neobsahující přírodní chromit, tavená zrna nebo dvojslínek) 
a pro nepálené výrobky (se žárovzdorným cementem nebo chemickými pojivy), její použití 
ale není omezeno jen na tyto typy žárovzdorných materiálů a výrobků. Metoda je použitelná 
až do koncentrace 500 mg/kg šestimocného chrómu. Tento rozsah může být rozšířen nebo 
zmenšen změnou faktorů ředění. Poměrně stručná norma, cca 7 stran. ČSN EN 14945 byla 
vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 13956 (72 7611) Hydroizolační pásy a fólie. Plastové a pryžové pásy 
a fólie pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky. Specifikuje definice 
a charakteristiky plastových a pryžových pásů a fólií, včetně pásů a fólií zhotovených jejich 
smícháním a směsí (termoplastické eleastomery), které jsou určeny pro hydroizolaci střech. 
Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody výrobků s požadavky 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13956 byla vydána v lednu 2006. 
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ČSN EN 12691 (72 7646) Hydroizolační pásy a fólie. Asfaltové, plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech. Stanovení odolnosti proti nárazu. Vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN 12691 ze srpna 2001. 

ČSN EN 14691 (72 7674) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení soudržnosti po tepelné 
zatížení. Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 14691 ze září 2005. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 14691 ze září 2005 převzala EN 14691:2005 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 14692 (72 7675) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení odolnosti proti hutnění 
asfaltové vrstvy. Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 14692 ze září 2005. Poznámka 
recenzenta: Zatímco ČSN EN 14692 ze září 2005 převzala EN 14692:2005 schválením 
k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 14694 (72 7676) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení odolnosti předem 
narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku. Vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 14694 ze září 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 14694 ze září 2005 
převzala EN 14694:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

ČSN EN 14223 (72 7677) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení nasákavosti. Vydána 
v červnu 2006. 

ČSN EN 14224 (72 7678) Hydroizolační pásy a fólie. Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch. Stanovení schopnosti přemostění 
trhlin. Vydána v červnu 2006.  

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, šatny 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. Jak patrno, tato třída prožívá rychlý rozvoj (od roku 2000 počet 
norem této třídy téměř zdvojnásobil). Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu:
2006 984 
2005 867 
2004 782 
2003 703 
2002 659 
2001 600 
2000 537 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 52 nových nebo novelizovaných norem.  

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: Hodinová data pro posuzování roční energetické 
potřeby pro vytápění a chlazení. Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný 
prostor. Část 6: Narůstající teplotní rozdíly pro posuzování energetických požadavků při 
vytápění prostoru. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 15927-4 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov. Výpočet 
a uvádění klimatických dat. Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické 
potřeby pro vytápění a chlazení. Specifikuje metodu pro tvorbu referenčního roku 
z hodinových hodnot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné 
roční energie pro vytápění a chlazení. Jiné referenční roky reprezentující průměrné podmínky 
mohou být tvořeny pro zvláštní účely. Postupy v této části normy nejsou vhodné pro tvorbu 
extrémních nebo semiextrémních roků pro simulaci např. poškození vlhkostí nebo 
energetických ztrát v chladných rocích. Meteorologické přístroje a metody nejsou zahrnuty, 
jsou specifikovány podle Světové meteorologické organizace. ČSN EN ISO 15927-4 byla 
vydána v únoru 2006.  

ČSN EN ISO 12567 (73 0579) Tepelné chování oken a dveří. Stanovení součinitele 
prostupu tepla metodou teplé skříně. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Celková 
konstrukce oken a dveří a Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna. V prvém pololetí 
2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 12567-2 (73 0579) Tepelné chování oken a dveří. Stanovení 
součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně. Část 2: Střešní okna a ostatní 
přečnívající okna. Stanovuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla střešních 
a přečnívajících oken. Metoda nezohledňuje: - okrajové vlivy vnějšího obvodu vzorku; 
- přenos tepla vzorkem způsobený sáláním „slunečním zářením“; - vlivy průvzdušnosti 
vzorku. ČSN EN ISO 12567-2 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Stanovuje postupy pro 
navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot 
pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu (zákon č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění). Norma neplatí pro ochranu staveb proti 
radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb. ČSN 73 0601 
byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 73 0601 z října 2000.  
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ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních 
materiálů. Předmětem této normy je stanovení: a) optimalizovaných principů používání 
stavebních materiálů v nových stavbách; b) doporučených optimalizovaných postupů pro 
navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl 
zjištěn příkon fotonového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než 
směrné hodnoty stanovené zvláštním předpisem (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění) a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál. ČSN 73 0602 
byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 73 0601 z června 1998.  

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 
a sociální péče. Platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, 
určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče, pro projektování změn staveb 
stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro 
projednání změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty 
a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují 
podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma stanoví specifické požadavky požární 
bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče 
v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, 
pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě. Tato norma 
neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče (např.pro 
složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část léčeben, 
ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou 
pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A). ČSN 73 0835 byla vydána v dubnu 
2006. Nahradila ČSN 73 0835 z dubna 1996.  

ČSN EN 13501 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 
staveb. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek 
reakce na oheň, Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě 
vzduchotechnických zařízení, Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti 
komponentů běžných provozních instalací (jiných než systémů pro řízení kouře), Část 4: 
Klasifikace podle výsledků zkoušek komponentů systémů pro řízení kouře a Část 5: 
Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. V prvém pololetí 
2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN  13501-3 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 
staveb. Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků 
běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky. Stanovuje 
postup pro klasifikaci stavebních výrobků a prvků budov, používaných jako části provozních 
instalací v budovách, na základě výsledků zkoušek požární odolnosti v rozsahu přímé 
aplikace příslušné zkušební metody. Klasifikace na základě rozšířené aplikace není 
předmětem této normy. Pro rozšířenou aplikaci jsou přesto používány stejné třídy, tak jak jsou 
stanoveny touto normou. Výrobky/prvky užívané ve vzduchotechnických zařízeních zahrnují 
(s výjimkou odvětrání kouře a tepla): - požárně odolná potrubí; - požární klapky. Příslušné 
zkušební metody, vypracované pro tyto výrobky/prvky, jsou uvedeny v kapitole 2. 
ČSN EN 13501-3 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN  13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 
staveb. Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. 
V předmětu normy je uvedeno: Pro klasifikaci střech/střešních krytin se použijí pouze ty 
zkušební metody, u nichž se předpokládá odpovídající klasifikace. Výrobky se posuzují ve 
vztahu k jejich konečnému použití. Všeobecné informace o uvedených čtyřech zkušebních 
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metodách podle (ČSN P) ENV 1187:2002 jsou uvedeny v příloze A. ČSN EN 13501-5 byla 
vydána v březnu 2006.  

ČSN P CEN/TS 15117 (73 0886) Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci. 
Poskytuje návod pro přímou a rozšířenou aplikaci, aby se tak splnily pokyny Komise EU pro 
hodnocení reakce na oheň výrobků uváděných na trh a pro jejich konečné použití. 
ČSN P CEN/TS 15117 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14475 (73 1045) Provádění speciálních geotechnických prací. Vyztužené 
zemní konstrukce. Stanovuje základní zásady pro výstavbu vyztužených zemních 
konstrukcí. Norma zahrnuje inženýrské násypy, které jsou vyztužené horizontálními nebo 
subhorizontálními výztužemi umístěnými mezi vrstvy zeminy při stavbě. Tato norma platí pro 
vyztužené zemní konstrukce, jako jsou: - opěrné zemní konstrukce s lícovým opevněním, 
které zadržuje sypaninu mezi jednotlivými vyztuženými vrstvami; - vyztužené strmé svahy se 
zabudovaným lícovým opevněním při stavbě nebo dodatečně nebo s obalením vrstev, 
vyztužené mírné svahy bez lícového opevnění, ale pokryté některou formou protierozní 
ochrany bez lícového opevnění, rekonstrukce sesutých svahů, - násypy s vyztuženou bází 
nebo podložím a násypy s vyztuženou korunou proti mrazovým zdvihům. Poměrně rozsáhlá 
norma, cca 52 stran. ČSN EN 14475 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 14731 (73 1078) Provádění speciálních geotechnických prací. Hloubkové 
zhutňování zemin vibrováním. Platí pro navrhování, provádění, zkoušení a monitoring prací 
hloubkového zhutňování zemin vibrováním prováděných hloubkovými vibrátory a hutnicími 
sondami. Tato evropská norma platí pro hloubkové zhutňování následujících 
typů: - hloubkové vibrační zhutňování k zvýšení ulehlosti stávajícího podloží; - vibrované 
štěrkové pilíře tvořící kompozitní zemní konstrukci vyztuženou hrubozrnným materiálem, 
který musí být zhutněn; obecně mají štěrkové pilíře průměr větší než 0,6 m a menší než 1,2 m. 
Mezi informacemi potřebnými pro provádění prací (kapitola 4) je uvedena též nutnost znát 
informace o environmentálním omezení včetně hluku, vibrací, posunů, znečištění a účinků 
sezónních změn počasí včetně poloh zmrzlých vrstev. ČSN EN 14731 byla vydána v dubnu 
2006. Nahradila ČSN EN 14731 z února 2006. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14731 z února 2006 převzala EN 14731:2005 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 14488 (73 1304) Zkoušení stříkaného betonu. Norma se skládá z těchto 
částí: Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu, Část 2: Pevnost v tlaku mladého 
stříkaného betonu, Část 3: Pevnost v tahu ohybem (první špička, mezní a zbytková pevnost) 
betonových trámců vyztužených vlákny, Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu, Část 
5: Stanovení rozsahu útlumu energie zkušebních betonových desek vyztužených vlákny, Část 
6: Tloušťka betonu na podkladu a Část 7: Obsah vláken v betonu vyztuženého vlákny. 
V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 14488-1 (73 1304) Zkoušení stříkaného betonu. Část 1: Odběr vzorků 
čerstvého a ztvrdlého betonu. Specifikuje metodu pro odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého 
betonu (tj. před a po zatuhnutí), v závislosti na zjišťované vlastnosti a jí přičleněné zkušební 
metodě. ČSN EN 14488-1 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 14488-4 (73 1304) Zkoušení stříkaného betonu. Část 4: Pevnost spojení 
u vývrtů v prostém tahu. Popisuje prostředky pro stanovení pevnosti spojení mezi 
nastříkaným betonem a podkladem betonu nebo skály, zkoušenou v laboratoři jako prostou 
pevnost v tahu. Pevnost spojení je definována jako schopnost přenášet napětí v tahu mezi 
dvěma vrstvami. Pevnost spojení se vypočte jako mezní tah dělený namáhanou plochou 
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vývrtu, který se odvrtá z nastříkané vrstvy betonu spolu s části betonového nebo skalního 
podkladu. ČSN EN 14488-4 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 1354 (73 1316) Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu 
z pórovitého kameniva. Stanovuje postup zjišťování pevnosti v tlaku mezerovitého betonu 
z pórovitého kameniva LAC podle (ČSN) EN 1520. Poznámka recenzenta: LAC = 
lightweight aggregate concrete, tedy beton z pórovitého kameniva. Zkušební metoda používá 
zkušební tělesa (vývrty nebo krychle) odebrané z prefabrikovaných dílců. Mohou se také 
použít zkušební tělesa vyrobená samostatně ve formách. Tato alternativní metoda je popsána 
v Příloze A. ČSN EN 1354 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 1354  z července 
1998. 

ČSN EN 679 (73 1352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu. 
Udává postup pro stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu. ČSN EN 679 byla 
vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 679 ze srpna 1995. 

ČSN EN 1504 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Norma 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 prvém pololetí 2006 byly 
k dispozici tyto části:  

ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Část 1: Definice. 
Definuje pojmy týkající se výrobků a systémů pro opravy, pro použití při údržbě a pro 
ochranu, obnovu a zesílení betonových konstrukcí. Česky a anglicky je uvedeno názvosloví. 
Česky je definováno cca 28 hesel. ČSN EN 1504-1 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1504-1 z června 1999. 

ČSN EN 1504-2 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Část 2: Systémy 
ochrany povrchu betonu. Specifikuje požadavky na identifikaci, vlastnosti (včetně 
životnosti), bezpečnost a hodnocení shody výrobků a systémů, použitelných pro povrchovou 
ochranu betonu, zvýšení trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí, a též pro 
nový beton a sanační práce. Metody ochrany povrchů uváděné v tomto dokumentu jsou 
následující: - hydrofobní impregnace; - impregnace; - nátěry. Podlahové systémy staveb, které 
nejsou určeny pro ochranu nebo obnovu celistvosti betonové konstrukce, jsou uvedeny 
v EN 13813. Jsou-li výrobky a systémy vyhovující této normě použity v aplikacích pro 
podlahy, které jsou vystaveny podstatnému mechanickému namáhání, musí splňovat 
požadavky EN 13813. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 1504-2 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
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ČSN EN 1504-2 ze září 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 1504-2 (73 2101) ze 
září 2005 převzala EN 1504-2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 1504-4 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí. Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Část 4: 
Konstrukční spojování. Specifikuje požadavky na identifikaci, použití (včetně životnosti), 
bezpečnost a hodnocení shody výrobků a systémů pro konstrukční spojování, které se 
používají na konstrukční spojování zesilujících materiálů ke stávající betonové konstrukci, 
včetně: 1) Lepení vnějších příložek z oceli nebo jiných vhodných materiálů (např. kompozit 
zesílených vlákny) na povrch betonových konstrukcí za účelem zpevnění, včetně vrstvení 
příložek při těchto aplikacích. 2) Spojování ztvrdlého betonu se ztvrdlým betonem, což je 
běžné při použití prefabrikovaných dílců pro opravy a zesilování. 3) Odlévání čerstvého 
betonu na ztvrdlý beton s použitím lepení pojeného spoje, kde tento tvoří část konstrukce a je 
požadováno kompozitní působení. Požadavky na použití uvedené v této části normy nemohou 
být použity při vysoce speciálních aplikacích v extrémních podmínkách prostředí. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 1504-4 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1504-4 ze září 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 1504-4 (73 2101) ze 
září 2005 převzala EN 1504-4:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 1052-5 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo. Část 5: Stanovení 
přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu. Určuje postup pro stanovení přídržnosti 
malty ve vodorovné ložné spáře zdiva za použití zkušebního zařízení, kterým se vyvozuje ve 
spáře napětí v tahu za ohybu. Norma obsahuje pokyny pro zhotovení zděných zkušebních 
těles, způsob jejich uložení a kondicionování před zkouškou, zkušební stroj, postup zkoušení, 
způsob zpracování měřených hodnot a obsah protokolu o zkoušce. ČSN EN 1052-5 byla 
vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 1052-5 ze září 2005. Poznámka recenzenta: 
Zatímco ČSN EN 1052-5 ze září 2005 převzala EN 1052-5:2005 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 13914-1 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek. Část 1: Vnější omítky. Určuje požadavky a doporučení pro navrhování, 
přípravu a provádění vnějších omítek při použití cementu, vápna nebo jiných minerálních 
pojiv a/nebo jejich kombinací, cementu pro zdění a pojiv modifikovaných polymery pro 
všechny obecné druhy podkladů, jak pro svislé zdi, tak pro vodorovné podhledy. Zahrnuje 
omítání starých i nových podkladů a údržbu i opravu stávajících prací. Předmětem tohoto 
dokumentu nejsou omítky obsahující jako základní pojivo organické látky. Tento dokument 
určuje pokyny pro používání omítek staveništních, průmyslově vyráběných nebo z části 
průmyslově vyráběných. V některých místech tohoto dokumentu se odkazuje na používání 
tmelů. Specifikace tmelů a navrhování spár není předmětem tohoto dokumentu. Hořlavosti 
a požární odolnosti se týká čl. 6.15. Rozsáhlá norma, cca 55 stran. ČSN EN 13914-1 byla 
vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 13914-1 z října 2005. Poznámka recenzenta: 
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Zatímco ČSN EN 13914-1 z listopadu 2005 převzala EN 13914-1:2005 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek. Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 
Týká se přípravy návrhu a základních postupů pro vnitřní omítkové systémy a jejich 
používání. Norma určuje v různých částech požadavky a doporučení pro stavební detaily, 
přípravu návrhu a materiály, pro výběr maltových směsí a pro používání sádrových omítek; 
sádrovápenných omítek; předem umísených lehkých omítek; omítek z anhydritu; omítek 
vápenosádrových; omítek cementových a vápenocementových; omítek vápenných, 
silikátových, polymerových a polymery modifikovaných. Velmi stručně je zmíněna tepelná 
izolace, zvukově izolační vlastnosti a chování v ohni (čl. 4.3, 4.4 a 4.5). ČSN EN 13914-2 
byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny. Pálené/keramické pláště pro systémové 
komíny. Požadavky a zkušební metody. Stanoví funkční požadavky pro průmyslově 
vyráběné prvky páleného/keramického komínového pláště, používané pro stavbu pláště 
komínů, a které jsou při stavbě užívány v kombinaci s komínovými vložkami. Tato norma 
platí pro prvky páleného/keramického komínového pláště s plnými stěnami nebo stěnami 
s podélnými dutinami, který má čtvercové, obdélníkové nebo kruhové průchody. Touto 
normou jsou stanoveny požadavky na zkoušení, výrobu a požadavky na kontrolu. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 13069 byla vydána v únoru 2006. 

ČSN EN 13063 (73 4213) Komíny. Systémové komíny s pálenými/keramickými 
vložkami. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Komíny s odolností na vyhoření 
sazí, Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu a Část 3: Ventilační 
průduchy systémových komínů. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN 13063-2 (73 4213) Komíny. Systémové komíny s pálenými/keramickými 
vložkami. Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu. Stanoví 
požadavky a zkušební metody pro vícevrstvé systémové komíny provozované v mokrém 
provozu (dále označované jako „mokrý komín“) s tlakovým typem N1, N2 nebo P1 podle 
(ČSN) EN 1443 a pracovní teplotou nižší nebo rovnající se T600 podle prEN 13063-1 (do 
ledna 2006 v ČR nezavedena), ve kterých jsou spaliny odváděny do atmosféry skrz 
pálené/keramické komínové vložky. Označení a kontrola jsou také zahrnuty v tomto 
dokumentu. Tato evropská norma se nevztahuje na konstrukčně nezávislé (volně stojící nebo 
samonosné) systémové komíny. Mokrý komín se může skládat z následujících vhodných 
konstrukčních dílů: - pálené/keramické komínové vložky, - izolační 
vrstvy, - pláště, - kyselinovzdorné malty pro spojování komínových vložek nebo elastický 
tmel, - malty pro spojování pláště, - komínové nástavce, - paty komínu, - kondenzátní 
jímky, - odvodu kondenzátu, - obkladu, - sekce se vstupním otvorem, - čisticích a kontrolních 
dvířek, - distančního kusu, - výztuže. Mokrý systémový komín zahrnuje kombinaci 
kompatibilních komínových konstrukčních dílů, dodaných nebo specifikovaných jedním 
výrobcem s výrobní zárukou za systémový komín jako celek. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
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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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13063-2 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny. Elastomerní těsnění a elastomerní tmely. 
Materiálové požadavky a zkušební metody. Část 1: Těsnění pro komínové vložky. 
Specifikuje materiálové požadavky a zkušební metody pro prefabrikované elastomerní těsnění 
pro použití v komínových vložkách. Norma také specifikuje požadavky na hodnocení shody. 
Tato těsnění jsou díly pro komínové vložky z různých materiálů jako jsou ocel, plast, 
keramika, beton, atd. ČSN EN 14241-1 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny. Systémové komíny s plastovými vložkami. 
Požadavky a zkušební metody. Specifikuje funkční požadavky a zkušební metody pro 
systémové komíny s plastovými vložkami, používanými pro odvod spalin od spotřebičů do 
venkovní atmosféry za suchého i mokrého provozu. Norma také specifikuje požadavky na 
označování, na pokyny výrobce a pro prokázání shody. Rozsáhlá norma, cca 54 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE, přístup přes: 
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 14471 byla vydána v červnu 
2006. 

ČSN EN 13084 (73 4220) Volně stojící komíny. Norma se skládá z následujících 
částí: Volně stojící průmyslové komíny. Část 1: Obecné požadavky; Volně stojící komíny. 
Část 2: Betonové komíny; Volně stojící komíny. Část 4: Zděné vložky. Navrhování a 
provádění; Volně stojící komíny. Část 5: Materiál pro zděné vložky. Specifikace výrobků; 
Volně stojící komíny. Část 6: Ocelové vložky. Navrhování a provádění; Volně stojící 
komíny.Část 7: Specifikace válcových ocelových výrobků pro jednovrstvé ocelové komíny a 
ocelové vložky; Volně stojící průmyslové komíny. Část 8: Navrhování a provádění sloupových 
konstrukcí s vynášenými komínovými průduchy. V prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto 
části: 

ČSN EN 13084-4 (73 4220) Volně stojící komíny. Část 4: Zděné vložky. 
Navrhování a provádění. Specifikuje zvláštní požadavky a funkční podmínky pro 
navrhování a provádění vložkových systémů, zhotovovaných vyzdíváním, pro volně stojící 
průmyslové komíny. Současná evropská praxe upřednostňuje dělené vložky a formulace 
norem jsou hlavně věnovány těmto řešením, ale jsou také do značné míry použitelné pro 
vložky svisle podepřené pouze základem, buď bez horizontálního podepření či kotvení a nebo 
s horizontálním kotvením. Norma stanovuje požadavky na zajištění mechanické pevnosti 
a stability vložek, v souladu se všeobecnými požadavky stanovenými v (ČSN) EN 13084-1. 
ČSN EN 13084-4 byla vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 13084-4 z dubna 2005. 
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ČSN EN 13084-5 (73 4220) Volně stojící komíny. Část 5: Materiál pro zděné 
vložky. Specifikace výrobků. Stanoví funkční požadavky a zkušení metody pro 
pálené/keramické cihly a průmyslově vyrobené malty užívané pro stavění zděných vložek ve 
volně stojících průmyslových komínech. Norma obsahuje požadavek na označení cihel a 
malt, na které se tato norma vztahuje. Tato evropská stanoví hodnocení shody materiálu pro 
zděné vložky podle této EN. 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 týkající se stavebnictví (CREATE, přístup přes: 
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 13084-5 byla vydána v únoru 
2006.  

ČSN EN 13200 (73 5905) Zařízení pro diváky. Norma se skládá z těchto částí: 
Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky. specifikace; Část 2: Kritéria navrhování 
prostor pro veřejné služby. Požadavky ; Část 3: Oddělovací prvky. Požadavky; Část 4: 
Sedačky. Charakteristiky výrobků. Část 5: Teleskopické tribuny a Část 6: Demontovatelné 
(provizorní) tribuny. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 13200-3 (73 5905) Zařízení pro diváky. Část 3: Oddělovací prvky. 
Požadavky. Stanovuje požadavky na dimenzování, charakteristiku výrobků a na návrh 
prostorového uspořádání oddělovacích prvků v prostorech pro diváky v trvalých nebo 
dočasných zábavních a sportovních zařízeních, včetně stadiónů, sportovních hal, vnitřních 
i venkovních sportovních zařízení, s cílem zajistit jejich funkci. Ostatní trvalá zařízení jako 
divadla, kina, koncertní sály, přednáškové sály apod. jsou z této normy vyjmuta. 
ČSN EN 13200-3 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15122 (73 5922) Povrchy pro sportoviště. Zkušební metoda pro 
stanovení odolnosti syntetických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům. 
Vydána v březnu 2006. 

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

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Platí pro projektování místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby, 
v zastavěném i nezastavěném území obcí; platí pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území 
obcí, včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech. Dále 
platí pro připojení dopravních ploch a dopravních zařízení. Při projektování podle této normy 
je třeba mimo ostatních souvisejících norem dbát i dalších platných předpisů. Na několika 
místech normy je pojednáno o bezpečnosti (jak pro dopravu, tak pro chodce). Hlukem se 
zabývá čl. 15.7, a to odkazem na protihlukové clony podle (ČSN) EN 1794-1 
a (ČSN) EN 1794-2 a podle TP 104 – Protihlukové clony pozemních komunikací (MD 2003). 
Velmi rozsáhlá norma, cca 126 stran. ČSN 73 6110 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN 73 6110 z 18. 3. 1986. 

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek, Cementobetonové kryty. Část 1: Provádění 
a kontrola shody. Platí pro provádění cementobetonových krytů pozemních komunikací 
(včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, 
skladovacích ploch, obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou, 
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pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery. Je možné ji použít i pro jiné 
technologie, např. superplastifikovaný beton. ČSN 73 6123-1 byla vydána v květnu 2006. 
Touto normou, spolu s ČSN EN 13877-1, ČSN EN 13877-2 a ČSN EN 13877-3 z května 
2006, se nahrazuje ČSN 73 6123 z července 1994. 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy. Část 1: Provádění a kontrola 
shody. Stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch z nestmelených směsí vyrobených podle 
ČSN EN 13285. ČSN 73 6126-1 byla vydána v červnu 2006. Touto normou společně 
s ČSN EN 13285 z června 2006 a ČSN 736126-2 z června 2006 se nahrazuje ČSN 73 6126 
z července 1994. 

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy. Část 2: Vrstva z vibrovaného 
štěrku. Stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch z vibrovaného štěrku. ČSN 73 6126-2 byla 
vydána v červnu 2006. Touto normou společně s ČSN EN 13285 z června 2006 
a ČSN 736126-1 z června 2006 se nahrazuje ČSN 73 6126 z července 1994. 

ČSN EN 12697-41 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin. Vydána 
v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 12697-41 z prosince 2005. 

ČSN EN 12697-43 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot. Vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN 12697-43 z prosince 2005. 

ČSN EN 13877 (73 6150) Cementobetonové kryty. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Materiály, Část 2: Funkční požadavky a Část 3: Specifikace pro kluzné trny. 
V prvém pololetí 2006 byly k dispozici všechny tři části:  

ČSN EN 13877-1 (73 6150) Cementobetonové kryty. Část 1: Materiály. 
Specifikuje požadavky pro: - složky betonu a ostatní materiály pro cementobetonové 
kryty; - vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Tuto normu lze použít pro cementobetonové 
kryty betonované na místě. Norma se netýká válcovaných betonů. Tato norma je určena pro 
cementobetonové kryty silnic, dálnic a letišť, chodníků, cyklistických stezek, skladovacích 
ploch, všeobecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou. ČSN EN 13877-1 
byla vydána v květnu 2006. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13877-1 z března 2005. 
Touto normou, spolu s ČSN EN 13877-2, ČSN EN 13877-3 a ČSN 73 6123-1 z května 2006, 
se nahrazuje ČSN 73 6123 z července 1994. 

ČSN EN 13877-2 (73 6150) Cementobetonové kryty. Část 2: Fukční požadavky. 
Platí pro cementobetonové kryty betonované na místě a hutněné vibrací. Zabývá se rovněž 
podkladním betonem a kryty na mostech. Tato norma je určena pro cementobetonové kryty 
silnic, dálnic a letišť, chodníků, cyklistických stezek, skladovacích ploch, všeobecně všech 
cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou. ČSN EN 13877-2 byla vydána v květnu 
2006. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13877-2 z března 2005. Touto normou, spolu 
s ČSN EN 13877-1, ČSN EN 13877-3 a ČSN 73 6123-1 z května 2006, se dále nahrazuje 
ČSN 73 6123 z července 1994. 

ČSN EN 13877-3 (73 6150) Cementobetonové kryty. Část 3: Specifikace pro 
kluzné trny. Stanoví požadavky na kluzné trny používané na staveništi do 
cementobetonových krytů pozemních komunikací, letištních drah a ploch a jiných dopravních 
ploch. 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 
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o nebezpečných látkách je odkázáno na internetové stránky Komise EUROPA týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 13877-3 byla vydána v květnu 2006. Touto normou 
se nahrazuje ČSN EN 13877-3 z května 2005. Touto normou, spolu s ČSN EN 13877-1, 
ČSN EN 13877-2 a ČSN 73 6123-1 z května 2006, se nahrazuje ČSN 73 6123 z července 
1994. 

ČSN EN 14188 (73 6151) Zálivky a vložky do spár. Norma se skládá z následujících 
částí: Část 1: Specifikace pro zálivky za horka, Část 2: Specifikace pro zálivky za studena 
a Část 3: Specifikace pro spárové pásky. V prvním pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 14188-1 (73 6151) Zálivky a vložky do spár. Část 1: Specifikace pro 
zálivky za horka. Specifikuje požadavky na zálivky aplikované za horka běžné a odolné 
proti pohonným hmotám pro použití do spár cementobetonových krytů pozemních 
komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a 
ploch, mostů, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných 
dopravou. Specifikace také platí pro běžné zálivky za horka v asfaltobetonových krytech a 
mezi asfaltovým a cementobetonovým krytem. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 14188-1 byla vydána v lednu 2006. Touto normou 
se nahrazuje ČSN EN 14188-1 z března 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14188-1 (73 6151) z března 2005 převzala EN 14188-1:2004 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou spolu s ČSN EN 14188-
2 z ledna 2006 se částečně nahrazuje ČSN 73 6242 března 1995. 

ČSN EN 14188-2 (73 6151) Zálivky a vložky do spár. Část 2: Specifikace pro 
zálivky za studena. Specifikuje požadavky na běžné a pohonným hmotám odolné zálivky za 
studena pro použití do cementobetonových krytů pozemních komunikací, parkovištích 
a mostech, letištních a jiných dopravních ploch. Norma neplatí pro benzínové pumpy, místa 
pro čerpání leteckých paliv a chemický průmysl. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup přes: 
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 14188-2 byla vydána v lednu 2006. Touto normou 
se nahrazuje ČSN EN 14188-2 z června 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14188-2 (73 6151) z března 2005 převzala EN 14188-2:2004 schválením k přímému 
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používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou spolu s ČSN EN 14188-
1 z ledna 2006 se částečně nahrazuje ČSN 73 6242 z března 1995. 

ČSN EN 13285 (73 6155) Nestmelené směsi. Specifikace. Předepisuje požadavky 
pro nestmelené směsi použité pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních 
a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek). Požadavky jsou definovány pomocí 
příslušných vzájemných odkazů na (ČSN) EN 13242. Norma se používá pro nestmelené 
směsi z přírodního, umělého a recyklovaného kameniva (viz příloha A) s velikostí horního 
síta (D) od 8 mm do 80 mm a velikostí dolního síta (d) = 0 v místě dodávky. ČSN EN 13285 
byla vydána v červnu 2006. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13285 z prosince 2003. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13285 z prosince 2003 převzala EN 13285:2003 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  přejímá revidovanou verzi 
překladem. Touto normou dále, společně s ČSN 73 6126-1 z června 2006 a ČSN 73 6123-2 
z června 2006 se nahrazuje ČSN 73 6126 z července 1994. 

ČSN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové směsi 
za horka. Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační 
zařízení. Popisuje zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí 
z vozovek ve formě vhodné pro další zkoušení. Tento postup je vhodný pouze pro 
znovuzískání silničních asfaltů, pro které je metoda uvedená v této normě referenční. Postup 
s využitím frakcionační kolony (viz /ČSN/ EN 12697-4) je referenční metodou pro směsi 
obsahující těkavé látky jako ředěný asfalt. V Přemluvě normy stojí za pozornost toto: 
UPOZORNĚNÍ: Metoda popisovaná v této normě může vyžadovat použití 
dichlormethanu (methylenchloridu), 1,1,1-trichloretanu, benzenu, trichloretylenu, 
xylenu, toluenu, tetrachloretylenu (perchloretylenu) a jiných rozpouštědel. Tato 
rozpouštědla jsou nebezpečná lidskému zdraví a podléhají dodržování mezních dob 
vystavení jejich účinkům, které jsou uvedeny v příslušných právních a ostatních 
předpisech. Doba vystavení účinkům rozpouštědla se týká manipulace i způsobů větrání 
a je nezbytné, aby zaměstnanci, používající tuto látku byli řádně vyškoleni. 
ČSN EN 12697-3 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12697-3 z června 2005. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12697-3 (73 6160) z června 2005 převzala 
EN 12697-3:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, a nahradila ČSN EN 12697-3 
(73 6160) z prosince 2001, tato norma přejímá EN 12697-3:2005 překladem. 

ČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové směsi 
za horka. Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona. Popisuje 
zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí z vozovek ve 
formě vhodné pro další zkoušení. Tento postup je vhodný pro znovuzískání asfaltů a je také 
vhodný pro směsi obsahující těkavé látky, jako je ředěný asfalt, kde však mohou být výsledky 
méně přesné. Tato norma je referenční metodou pro směsi obsahující těkavé látky; pro směsi 
silničních asfaltů je to metoda za použití rotačního vakuového destilačního zařízení 
(viz /ČSN/ EN 12697-3). V Přemluvě normy stojí za pozornost toto: UPOZORNĚNÍ: 
Metoda popisovaná v této normě může vyžadovat použití dichlormethanu 
(methylenchloridu), 1,1,1-trichloretanu, benzenu, trichloretylenu, xylenu, toluenu 
a jiných rozpouštědel. Tato rozpouštědla jsou nebezpečná lidskému zdraví a podléhají 
dodržování mezních dob vystavení jejich účinkům, které jsou uvedeny v příslušných 
právních a ostatních předpisech. Doba vystavení účinkům rozpouštědla se týká 
manipulace i způsobů větrání a je nezbytné, aby zaměstnanci, používající tuto látku byli 
řádně vyškoleni. ČSN EN 12697-4 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12697-4 
z června 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12697-4 (73 6160) z června 2005 
převzala EN 12697-4:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, a nahradila 
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ČSN EN 12697-4 (73 6160) z prosince 2001, tato norma přejímá EN 12697-4:2005 
překladem. 

ČSN EN 12697-30 (73 6160) Asfaltové směsi. Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka. Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem. Popisuje 
metody výroby zkušebních těles asfaltových směsí pomocí rázového zhutňovače. Taková 
tělesa jsou používána zejména při stanovení objemové hmotnosti a jiných technologických 
charakteristik, např. hodnot stability a přetvoření Marschallovou zkouškou podle 
(ČSN) EN 12697-34. Tato norma se vztahuje na asfaltové směsi (vyrobené v laboratoři nebo 
odebrané na staveništi) s kamenivem o zrnitosti do 22,4 mm. ČSN EN 12697-30 byla vydána 
v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12697-30 z ledna 2005. 

ČSN EN 13286-48 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy. Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu. Vydána v květnu 2006. 
Nahradila ČSN EN 13286-48 z února 2006. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13286-
48 (73 6186) z února 2006 převzala EN 13286-48:2005 schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma  přejímá revidovanou verzi překladem. 

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 13232 (73 6371) Železniční aplikace. Kolej. Výhybky a výhybkové 
konstrukce. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Definice, Část 2: Požadavky na 
geometrické uspořádání, Část 3: Požadavky na interakci kola / kolejnice, tato Část 4: 
Ovládání, zapevnění a kontrola polohy, Část 5: Výměny, Část 6: Pevné jednoduché a dvojité 
srdcovky, Část 8: Dilatační zařízení a Část 9: Prostorové uspořádání. V prvním pololetí 2006 
byly k dispozici tyto části:  

ČSN EN 13232-4 (73 6371) Železniční aplikace. Kolej. Výhybky a výhybkové 
konstrukce. Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy. Vymezuje rozhraní mezi 
pohyblivými částmi a zařízením pro ovládání, zapevnění a kontrolu polohy, a definuje 
základní kritéria výhybek a výhybkových konstrukcí s pohyblivými částmi z hlediska tohoto 
rozhraní. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o normu, která je v souladu 
se Směrnicí EU 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního 
železničního systému. Poznámka recenzenta: V souladu se Směrnicí 96/48 ES (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, ale 
ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění) a nařízení vlády č. 133/2005 Sb., 
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 
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systému (tento předpis vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění). ČSN EN 13232-4 
byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 13232-5 (73 6371) Železniční aplikace. Kolej. Výhybky a výhybkové 
konstrukce. Část 5: Výměny. Předmětem této normy je: - vytvořit pracovní definici pro 
výměny a jejich součásti a určit hlavní typy; - stanovit minimální požadavky pro výrobu 
výměn a/nebo jejich částí; - stanovit postupy pro přejímku a mezní odchylky výměn 
a půlvýměn a jejich součástí; - určit mezní hodnoty a předmět dodávky; - vytvořit seznam 
metod, podle nichž by výměny a jejich součásti měly být identifikovány 
a sledovány; - vytvořit seznam různých a odlišných způsobů, jimiž lze výměny popsat pomocí 
následujících parametrů: - geometrie výhybek; - typy konstrukce; - požadavky na provedení, 
kritéria návrhu konstrukce; - mezní odchylka a přejímka. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
potvrzuje, že jde o normu, která je v souladu se Směrnicí EU 96/48/ES o interoperabilitě 
transevropského vysokorychlostního železničního systému. Poznámka recenzenta: 
V souladu se Směrnicí 96/48 ES (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, ale ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 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). ČSN EN 13232-5 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14388 (73 7063) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. 
Specifikace. Stanovuje funkční požadavky a metody hodnocení pro snížení hluku silničního 
provozu. Norma zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje 
odolnost vůči vandalismu nebo požadavky na vnější vzhled. Norma zahrnuje výrobky 
používané pro snížení hluku silničního provozu, vyrobené z jakýchkoliv materiálů. 
Nezahrnuje povrchy vozovek ani vzduchovou neprůzvučnost objektů. V této normě nejsou 
uváděny speciální charakteristiky materiálů, které jsou nutné pro splnění funkčních 
požadavků uvedených v normě. Pokud materiálové normy existují, mají se též použít podle 
specifikací dále stanovených v této normě. 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 týkající se stavebnictví (CREATE, přístup: 
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 14388 byla vydána v červnu 
2006. Nahradila ČSN EN 14388 z ledna 2006. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 14388 (73 7063) z ledna 2006 převzala EN 14388:2005 schválením k přímému 
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 74-1 (73 8109) Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná 
lešení. Část 1: Spojky trubek. Požadavky a zkušební postupy. Stanoví pro pevné spojky, 
otočné spojky, nastavovací spojky a paralelní spojky působící na principu 
tření: - materiály; - návrhové požadavky; - pevnostní třídy s různými konstrukčními 
parametry včetně hodnot pro únosnost a tuhost; - zkušební postupy; - posouzení, a uvádí 
doporučení pro průběžnou kontrolu výroby. Při zkoušení je utahovací moment u šroubových 
sponek 50 Nm a klínové spojky se utahují 500 g kladívkem až na doraz. ČSN EN 74-1 byla 
vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 74 z prosince 1993. 
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ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. Platí pro projektování, 
prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních 
komunikací. Pro projektování rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících tunelů 
platí ustanovení této normy v maximálně využitelném rozsahu. Norma platí přiměřeně i pro 
projektování výstavby, rekonstrukcí a technické vybavení galerií, protihlukových tunelů 
a technické vybavení podjezdů pozemních komunikací. Norma neplatí pro tunely místních 
komunikací s městskou kolejovou hromadnou dopravou, pro samostatné tunely 
nemotoristických komunikací a pro tunely účelových komunikací. Hlukem se zabývá čl. 10.4. 
Bezpečností provozu včetně požární bezpečnosti se podrobně zabývají kapitoly 11 až 13 
(Bezpečnostní stavební úpravy, Technické vybavení tunelu a Navrhování tunelové stavby 
z hlediska požární bezpečnosti.) Rozsáhlá norma, cca 56 stran. ČSN 73 7507 byla vydána 
v lednu 2006. Nahradila ČSN 73 7507 ze srpna 1999. 

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. Tato třída českých technických norem je v SZÚ 
systematicky sledována. Jak patrno, tato třída prožívá rychlý rozvoj (od roku 2000 počet 
norem této třídy téměř ztrojnásobil).Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 142 
2005 135 
2004 123 
2003 115 
2002 106 
2001   75 
2000   57 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 8 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 13964 (74 4521) Zavěšené podhledy. Požadavky a metody zkoušení. 
Poskytuje informace pro různé zainteresované strany odpovědné za návrh, výrobu 
a specifikování/výběr zavěšených stropních podhledů používaných pro vnitřní aplikace 
v pozemních a inženýrských stavbách. Týká se zavěšených stropních podhledů, prodávaných 
jako kompletní stavební sestavy (včetně volitelných instalací světel a podobného 
příslušenství), subsystémů prodávaných jako stavební sestavy, jednotlivých dílců (výrobků) 
těchto subsystémů a membránových dílců. Norma zahrnuje metody zkoušení a metody 
hodnocení a rovněž ustanovení pro hodnocení shody těchto výrobků s požadavky této normy. 
Tato norma se zabývá zejména následujícími základními charakteristickými 
vlastnostmi: - reakcí na oheň; - odolností proti ohni (pouze stavební sestavy zavěšených 
stropních podhledů); - uvolňováním azbestu (obsah) (pouze stavebních sestav zavěšených 
stropních podhledů a membránových dílců); - uvolňováním formaldehydu (pouze stavebních 
sestav zavěšených stropních podhledů a membránových dílců); - elektrickou 
bezpečností; - přímou vzduchovou neprůzvučností (pouze sestavy zavěšených stropních 
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podhledů); - absorpcí zvuku (pouze sestavy zavěšených stropních podhledů a membránové 
dílce); - tepelnou vodivostí (pouze sestavy zavěšených stropních podhledů). Velmi rozsáhlá 
norma, cca 74 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 13964 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 13964 ze září 2004. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13964 ze září 2004 
převzala EN 13964:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá 
překladem.  

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 
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 14600 (74 6073) Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami 
požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Požadavky a klasifikace. Stanovuje zvláštní 
požadavky a klasifikace nezbytné k prokázání charakteristik trvanlivosti požární odolnosti, 
kouřotěsnosti a trvanlivosti samozavírání dveří, vrat a otevíravých oken. Požadavky na 
funkční charakteristiky pro tyto výrobky mohou být nalezeny v příslušných normách 
výrobku. Tento dokument nezahrnuje žádné zkoušení prvků spolehlivosti nebo životnosti 
mechanických hlásičů teploty (např. tavné pojistky zařízení). Požadavky vztažené na použití 
alternativních prvků stavebního kování jsou zajištěny. ČSN EN 14600 byla vydána v březnu 
2006. 

ČSN EN 14501 (74 6074) Clony a okenice. Tepelná a zraková pohoda. Funkční 
charakteristiky a klasifikace. Platí pro celý rozsah okenic, markýz a clon definovaných 
v (ČSN) EN 12216, popisovaných jako zařízení sluneční ochrany v této evropské normě. 
Uvádí vlastnosti, které musí být vzaty v úvahu, pokud se porovnávají tyto výrobky. Také 
specifikuje odpovídající parametry a klasifikace k vyjádření následujících vlastností: jednak 
pro tepelnou pohodu: - činitel prostupu tepla (celkový činitel prostupu sluneční 
energie); - činitel sekundárního přestupu tepla; - činitel prostupu přímého slunečního záření; 
jednak pro zrakovou pohodu: - neprůsvitnost; - noční soukromí; - zrakový kontakt 
s okolím; - ochrana před oslněním; - využití denního světla; - podání barev. Pozornost 
zasluhuje obsáhlá kapitola 6 - Zraková pohoda, která – vedle všeobecných 
požadavků - stanovuje zcela konkrétní a poměrně podrobné požadavky na neprůsvitnost, 
ochranu před oslněním, na noční soukromí, zrakový kontakt s okolím, využití denního světla 
a podání barev. ČSN EN 14501 byla vydána v březnu 2006. 

ČSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Zařízení 
pro přístup na střechu. Lávky, plošiny a stupně. Platí pro zařízení pro přístup na střechu 
(stavební výrobky), které jsou trvale připevněné k nosné konstrukci šikmých střech a které 
slouží ke stání a chůzi během kontroly, údržby a opravy zařízení na střeše. Norma stanovuje 
základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost zařízení pro přístup 
na střechu trvale upevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího systému 
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a rozsah zkoušek. Tato norma neplatí pro žebříky trvale připevněné na šikmých střechách. 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 týkající se 
stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 516 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN 
EN 516 z listopadu 1996. 

ČSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. 
Bezpečnostní střešní háky. Platí pro bezpečnostní střešní háky (stavební výrobky) umístěné 
na povrchu šikmých střech a trvale připevněné k nosné konstrukci střechy. Háky jsou určeny 
pro připevnění žebříků pro pokrývače, pro podepření pracovních plošin a pro kotevní body, 
ke kterým se připevňují osobní ochranné prostředky proti pádu nebo pro přidržení. Norma 
stanovuje základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost 
bezpečnostních střešních háků připevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího 
systému a rozsah zkoušek. Norma neplatí pro zařízení, která se používají výhradně jako 
kotevní body pro připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo 
přidržení (viz EN 795). 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 517 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN 
EN 517 z listopadu 1996. 

ČSN EN 544 (74 7709) Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou 
výztužnou vložkou. Specifikace výrobku a zkušební metody. Stanovuje vlastnosti, 
provedení a zkušební metody pro asfaltové šindele před jejich položením na střechu. Norma 
rovněž obsahuje pokyny pro značení a označování štítkem a kapitolu pro hodnocení shody. 
Norma neobsahuje požadavky pro návrh, způsob pokládky a provedení střešního systému. 
Provedení střešní krytiny sestavené z těchto výrobků závisí nejen na vlastnostech výrobků 
stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve 
vztahu k prostředí a k podmínkám použití. Norma také stanoví požadavky na požární 
bezpečnost, tj. reakci na oheň a chování při vnějším požáru. Požadavky na označování 
a značení jsou shrnuty v kapitole 8. Systém označování umožňuje identifikovat výztužnou 
vložku, krycí vrstvu a povrchovou úpravu. 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 
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označované CE v platném znění. ČSN EN 544 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 544 z listopadu 1999. 

ČSN EN 1873 (74 7716) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Bodové 
plastové střešní světlíky. Specifikace výrobku a zkušební metody. Stanovuje požadavky 
na střešní světlíky z plastů (např. GF-UP, PC, PMMA, PVC) s a bez podstavců z např. GF-
UP, PVC, oceli, hliníku nebo dřeva pro montáž do střechy. Poznámka recenzenta: Zkratky 
názvů světlíků norma v podstatě nevysvětluje. Tyto střešní světlíky se používají za účelem 
osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a větráním vnitřního prostoru otevíracím 
zařízením. Norma se vztahuje na střešní světlíky s obdélníkovým nebo kulatým půdorysem se 
šířkou otvoru nebo průměrem nejvýše 2,5 m a délkou otvoru nejvýše 3,0 m, které se používají 
ve střechách se sklonem do 25º. Norma nezahrnuje střešní světlíky, které jsou součástí nosné 
konstrukce nebo přispívají k tuhosti střechy. Norma platí pro střešní světlíky bez podstavce a 
pro střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku 
s podstavcem, které jsou zakoupeny najednou. Pozornost zasluhují i Přílohy A a B: Příloha A 
obsahuje zásady bezpečnosti, pro montáž, použití a údržbu, Příloha B stanovuje alternativní 
zkušební metodu pro stanovení světelné propustnosti. Za pozornost konečně 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 týkající se stavebnictví (CREATE), přístup: 
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 1873 byla vydána v květnu 2006. 

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. Tato třída českých 
technických norem je v SZÚ systematicky sledována. Jak patrno, tato třída prožívá rychlý 
rozvoj (od roku 2000 počet norem této třídy téměř zdvojnásobil). Pohyb norem v této třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 476 
2005 453 
2004 430 
2003 405 
2002 368 
2001 342 
2000 296 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 40 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Stanoví 
podmínky pro zkoušení a kritéria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží 
a jejich záchytných van, žlabů a ostatních nádrží (dále jen „nádrží“), pro které je vodotěsnost 
požadována projektovou dokumentací a technickými právními předpisy, nebo rozhodnutím 
příslušného úřadu. Nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, se navrhují s ohledem na 
požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti má být požadována u nádrží pro 
pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami. ČSN 75 0905 byla vydána v březnu 2006. 
Nahradila ČSN 75 0905 z prosince 1992. 

ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských 
provozech. Platí pro navrhování, výstavbu, tlakové zkoušky a provoz zařízení a objektů pro 
dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech. Norma dále stanovuje použití chemických 
výrobků (chloru, oxidu chloričitého, chlornanu sodného, ozónu a peroxidu vodíku) 
a ultrafialové (UV) záření k dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech. ČSN 75 5050 
byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN 75 5050 z ledna 1995.  

ČSN EN 14743 (75 5203) Zařízení k úpravě vody v budovách. Změkčovací 
zařízení. Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení. Stanovuje definice, principy 
konstrukce a návrh, požadavky na provedení a provoz, jakož i metody pro zkoušení 
výkonnosti automatických změkčovacích zařízení, založených na katexech regenerovatelných 
solí, používaných pro vnitřní vodovody pitné vody, které jsou trvale připojeny k vodovodu 
pro veřejnou potřebu. Ustanovení bezpečnostní povahy (elektrická bezpečnost, hluk, speciální 
bezpečnostní štítek) jsou uvedena zejména v kapitole 4 a 5. Do doby, než bude zaveden EAS 
(European Acceptance Scheme – Evropský projekt přejímky), stávající národní předpisy, 
týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobků, zůstávají v platnosti. ČSN EN 14743 
byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 14812 (75 5204) Zařízení k úpravě vody v budovách. Dávkovací zařízení 
chemikálií s předvolbou. Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení. Stanoví definice, 
principy konstrukce (ne však rozměry) a návrh, požadavky na provedení a provoz, jakož 
i metody pro zkoušení výkonnosti dávkovacích zařízení pro úpravny vody určené k lidské 
spotřebě ve vnitřních vodovodech, které jsou pevně připojeny k vodovodu pro veřejnou 
potřebu. Do doby, než bude zaveden EAS (European Acceptance Scheme – Evropský projekt 
přejímky), stávající národní předpisy zůstávají v platnosti. ČSN EN 14812 byla vydána 
v červnu 2006.  

ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice. Stanovuje zásady navrhování 
vodárenských čerpacích stanic. Normu lze použít i pro jiné podobné čerpací stanice, např. pro 
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čerpací stanice nepitné vody. Za pozornost v normě stojí tyto dva články: 6.4.1 Osvětlení se 
navrhuje podle ČSN EN 12464-1. Náhradní osvětlení podle ČSN EN 1838 se zřizuje tam, kde 
je třeba zařízení obsluhovat trvale i při ztrátě napětí. 7.2.8 U čerpacích stanic s trvalou 
obsluhou se v blízkosti strojovny zpravidla navrhuje samostatná místnost pro obsluhu. Tam, 
kde se vyžaduje trvalý dozor ve strojovně a není možné zřídit samostatnou místnost pro 
obsluhu, nesmí hladina hluku ve strojovně překročit přípustnou hodnotu podle příslušného 
předpisu. ČSN 75 5301 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN 75 5301 ze září 1992. 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky. Stanoví zásady pro navrhování, provádění 
a opravy vodovodních přípojek. Vodovodní přípojka je zařízení, které spojuje rozvodnou síť 
vodovodu pro veřejnou potřebu s vnitřním vodovodem nemovitosti. Je to samostatná část 
tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Není-li osazen 
vodoměr, pak k hlavnímu uzávěru vnitřního vodovodu. Dále za pozornost stojí čl. 4.4: 
Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na 
obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo 
v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. 
ČSN 75 5411 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN 75 5411 ze srpna 1994. 

ČSN EN 14622 (75 5424) Zařízení na ochranu proti znečistění pitné vody 
zpětným průtokem. Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený). Skupina A. Druh F. 
Stanovuje vlastnosti volných výtoků s kruhovým přepadem (omezených) skupiny A, druh F 
pro jmenovitou průtočnou rychlost nepřekračující 3 m/s a požadavky na tyto výtoky. Volné 
výtoky jsou zařízení k ochraně pitné vody před znečištěním ve vnitřních vodovodech. Tato 
norma se používá pro volné výtoky v průmyslově vyráběných zařízeních a pro volné výtoky 
v zařízeních zhotovených na místě, a stanoví fyzikálně-chemické vlastnosti konstrukčních 
materiálů použitých k účelům a aplikacím, které zajišťují, aby v průběhu běžného provozu byl 
zajištěn soulad s touto normou. ČSN EN 14622 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14623 (75 5425) Zařízení na ochranu proti znečistění pitné vody 
zpětným průtokem. Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou 
nebo měřením). Skupina A. Druh G. Stanovuje vlastnosti volných výtoků s přepadem 
skupiny A, druhu G pro jmenovitou průtočnou rychlost nepřekračující 3 m/s a požadavky na 
tyto výtoky. Volné výtoky jsou zařízení k ochraně pitné vody před znečištěním ve vnitřních 
vodovodech. Tato norma se používá pro volné výtoky v průmyslově vyráběných zařízeních 
a pro volné výtoky v zařízeních zhotovených na místě, a stanoví fyzikálně-chemické 
vlastnosti konstrukčních materiálů použitých k účelům a aplikacím, které zajišťují, aby 
v průběhu běžného provozu byl zajištěn soulad s touto normou. ČSN EN 14623 byla vydána 
v lednu 2006. 

ČSN EN 14367 (75 5426) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody 
zpětným průtokem. Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými 
tlakovými pásmy. Skupina C. Druh A. Stanovuje: - oblast použití; - rozměrové, fyzikálně 
chemické, návrhové, hydraulické, mechanické a akustické vlastnosti zábrany proti zpětnému 
průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy – skupina C - druh A o jmenovitých 
světlostech DN 6 až DN 50 včetně a jmenovitém tlaku PN 10. Norma dále blíže specifikuje: 
zkušební metody a požadavky pro ověřování uvedených vlastností; značení; požadavky na 
dodávku. ČSN EN 14367 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 12905 (75 5705) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Expandovaný hlinitokřemičitan. K případným nepříznivým účinkům výrobku, 
kterého se tato norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě: tato norma neposkytuje 
žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem 
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EU nebo EFTA; předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, 
stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou 
v platnosti. Tato norma platí pro expandované hlinitokřemičitany používané pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody 
zkoušení pro expandované hlinitokřemičitany. Podává informace o jejich použití při úpravě 
vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Expandovaný hlinitokřemičitan 
(CAS a EINECS neuvedeny) není v kapitole 8 – Označování, přeprava a skladování 
klasifikován/označován jako nebezpečná látka. Není také klasifikován jako nebezpečné zboží 
pro přepravu. Obsahuje, bohužel, jako řada dalších látek které podle názoru normalizátora 
nemají žádnou nebezpečnou vlastnost, tento dezinformující text: „K datu vydání této normy 
expandované hlinitokřemičitany nejsou v seznamu nebezpečných látek“. Z toho nevyplývá 
zda jsou nebo nejsou považovány za nebezpečné. Dále norma uvádí informativní Přílohu A 
a Bibliografii, ve které byl odkaz na Směrnici 80/778/EHS z 15. 7. 1980 nahrazen odkazem 
na nejnovější platnou směrnici (viz Směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o jakosti 
vody určené k lidské spotřebě. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES 
zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 
409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody v platném znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o expandovaném 
hlinitokřemičitanu, současně s Pravidly bezpečnosti práce, kde je uvedeno, že 
hlintokřemičitany nejsou nebezpečné výrobky. Dále jsou uvedeny velmi stručné požadavky 
na první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (látka 
je nehořlavá). ČSN EN 12905 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 12905  
z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12905 (75 5705) z července 2000 
převzala EN 12905:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  přejímá 
revidovanou verzi překladem. 

ČSN EN 12906 (75 5706) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Pemza. Platí pro pemzu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. 
Popisuje vlastnosti pemzy a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro pemzu. 
Podává informace o jejím 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. 
Pemza je – podle národní poznámky – pěnová vulkanická hornina dacitového až ryolitového 
složení. Obsahuje až 75 % SiO2 a v dalším pořadí Al2O3 a alkalické kovy. Podrobněji 
v tabulce A1. Pemza je tedy hlinitokřemičitan (ALxSiyOz); číslo CAS ani EINECS není 
uvedeno. Nepokládá za nebezpečnou látku; není – podle normy – uváděna v EU jako 
nebezpečná látka Rovněž není nebezpečným zbožím pro přepravu. Norma neobsahuje 
požadavky na čistotu pemzy pro úpravu vody, ale uvádí, že tyto údaje má poskytovat 
výrobce. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A – Všeobecné informace o pemze. 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 ale při manipulaci se suchým 
výrobkem používat marku s filtrem proti prachu. V čl. 16 je uveden postup při nehodě, 
obsahující stručnou informaci o první pomoci, o postupu při náhodném rozsypání a při 
požáru. ČSN EN 12906 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12906 z července 
2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12906 z července 2000 převzala normu 
EN 12906:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 12909 (75 5709) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Antracit. Platí pro antracit používaný pro k úpravě vody určené k lidské spotřebě. 
Popisuje vlastnosti antracitu a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení. Podává 
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informace o jeho využití 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. Antracit je – 
podle národní poznámky – v podstatě uhlík; číslo CAS ani EINECS není uvedeno. Nepokládá 
za nebezpečnou látku; není – podle normy – uveden v EU mezi nebezpečnými látkami. 
Rovněž není nebezpečným zbožím pro přepravu/nebezpečným nákladem. Norma neobsahuje 
požadavky na čistotu antracitu pro úpravu vody, ale uvádí, že tyto údaje má poskytovat 
výrobce. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A – Všeobecné informace o antracitu. 
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 ale při manipulaci se suchým 
výrobkem používat masku s filtrem proti prachu. V čl. A.6 je uveden postup při nehodě, 
obsahující stručnou informaci o první pomoci, o postupu při náhodném rozsypání a při požáru 
(doporučují se pěnové hasicí přístroje). ČSN EN 12909 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12909 z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12909 (75 5709) 
z července 2000 převzala normu EN 12909:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, 
tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12910 (75 5710) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Granátový písek. Platí pro granátový písek používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti granátového písku a stanoví požadavky a odpovídající 
metody zkoušení pro granátový písek. Podává informace o jeho využití 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. Granátový písek je – podle národní poznámky – 
v podstatě podvojný křemičitan železa a hliníku a železa a vápníku (Fe3Al2(SiO4)3 
a Ca3Fe2(SiO4)3); číslo CAS ani EINECS není uvedeno. Nepokládá za nebezpečnou látku; 
není – podle normy – uveden v EU mezi nebezpečnými látkami. Rovněž není nebezpečným 
zbožím pro přepravu/nebezpečným nákladem. Norma neobsahuje požadavky na čistotu 
granátového písku pro úpravu vody, ale uvádí, že tyto údaje má poskytovat výrobce. Dále 
norma obsahuje informativní Přílohu A – Všeobecné informace o granátovém písku. 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 ale při manipulaci se suchým 
výrobkem používat masku s filtrem proti prachu. V čl. A.6 je uveden postup při nehodě, 
obsahující stručnou informaci o první pomoci, o postupu při náhodném rozsypání a při požáru 
(je nehořlavý). ČSN EN 12910 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12910 
z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12910 (75 5710) z července 2000 
převzala normu EN 12910:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji 
přejímá překladem. 

ČSN EN 12912 (75 5712) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Baryt. K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato norma týká, na 
jakost vody určené k lidské spotřebě: tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných 
omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA; předpokládá 
se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy 
týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti. Tato norma platí pro 
baryt používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro baryt. Podává informace o jeho použití při 
úpravě vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Síran barnatý (baryt) 
(CAS 13462-86-7, EINECS 236-664-5) není v kapitole 8 - Označování. Přeprava. Skladování 
klasifikován/označován jako nebezpečná látka. Není také klasifikován jako nebezpečné zboží 
pro přepravu. Obsahuje, bohužel, jako řada dalších látek které podle názoru normalizátora 
nemají žádnou nebezpečnou vlastnost, tento dezinformující text: „K datu vydání tohoto této 
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normy baryt není v seznamu nebezpečných látek“. Z toho nevyplývá zda baryt je nebo není 
považován za nebezpečný. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a Bibliografii, ve které 
byl odkaz na Směrnici 80/778/EHS z 15. 7. 1980 nahrazen odkazem na nejnovější platnou 
směrnici (viz Směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě). Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném 
znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o barytu, současně s Pravidly bezpečnosti práce, 
kde je uvedeno, že baryt není nebezpečný výrobek. Dále jsou uvedeny velmi stručné 
požadavky na první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při 
požáru (látka je nehořlavá). ČSN EN 12912 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12912 z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12912(75 5712) 
z července 2000 převzala EN 12912:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma přejímá revidovanou verzi  překladem. 

ČSN EN 12913 (75 5713) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Prášková křemelina. K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato 
norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě: tato norma neposkytuje žádnou 
informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU 
nebo EFTA; předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, 
stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou 
v platnosti. Tato evropská norma stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro 
práškovou křemelinu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Podává 
informace o jejím použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečnosti práce při 
používání práškové křemeliny a zacházení s ní (viz přílohu B). Obsahově vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se zákonem č. 356/2003 
Sb., v platném znění. Prášková křemelina (infusoriová hlinka, diatomit, rozsivková zemina) 
(CAS 61790-53-2 pro suchou a drcenou, 90053-39-3 pro kalcinovanou křemelinu a 68855-
54-9 pro kalcinované tavidlo, EINECS 293-303-4 pro kalcinovanou) je 
v kapitole 9 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikována/označována jako nebezpečná 
látka: Xi, R 40/20, S 22. Není klasifikována jako nebezpečné zboží pro přepravu. Dále norma 
uvádí informativní Přílohu A, normativní Přílohu B a Bibliografii, ve které byl odkaz na 
Směrnici 80/778/EHS z 15. 7. 1980 nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici 
(Směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě). 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V již 
zmíněné Příloze B jsou uvedena Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat 
dodavatel), která obsahují velmi stručné hygienické požadavky (prašnost) a požadavky na 
první pomoc. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při 
požáru (látka je nehořlavá). ČSN EN 12913 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12913 z července 2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12913 (75 5713) z 
července 2000 převzala EN 12913:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato 
norma  přejímá revidovanou verzi  překladem. 

ČSN EN 12914 (75 5714) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské 
spotřebě. Práškový perlit. K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato 
norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě: tato norma neposkytuje žádnou 
informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU 
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nebo EFTA; předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, 
stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou 
v platnosti. Tato norma stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro práškový 
perlit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě a podává informace o jeho použití 
při přípravě vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Práškový perlit (perlit, 
expandovaný perlit) (CAS i EINECS neuvedeny) není v kapitole 9 - Označování. Přeprava. 
Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná látka. Není také klasifikován jako 
nebezpečné zboží pro přepravu. Obsahuje, bohužel, jako řada dalších látek které podle názoru 
normalizátora nemají žádnou nebezpečnou vlastnost, tento dezinformující text: „K datu 
vydání tohoto této normy expandovaný perlit není v seznamu nebezpečných látek“. Z toho 
nevyplývá zda práškový perlit je nebo není považován za nebezpečný podle kritérií platných 
předpisů EU i ČR. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a Bibliografii, ve které byl odkaz 
na Směrnici 80/778/EHS z 15. 7. 1980 nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici 
(Směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě). 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A 
jsou všeobecné informace o práškovém perlitu, současně s Pravidly bezpečnosti práce, kde je 
uvedeno, že dráždí sliznice nosu a nosohltanu. Dále jsou uvedeny velmi stručné požadavky na 
první pomoc, postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (látka je 
nehořlavá). ČSN EN 12914 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 12914 z července 
2000. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12914 (75 5714) z července 2000 převzala 
EN 12914:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  přejímá revidovanou 
verzi  překladem. 

ČSN EN 1019 (75 5851) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Oxid siřičitý. Platí pro oxid siřičitý používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Dodává se ve formě zkapalněného plynu. Popisuje vlastnosti, stanoví 
požadavky a odpovídající metody zkoušení pro oxid siřičitý. Podává informace o jeho použití 
při úpravě vody. Stanoví též pravidla bezpečného zacházení a používání (viz příloha B). 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Oxid siřičitý (CAS 7446-09-5, EINECS 231-195-
2) je v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako 
nebezpečná látka toxická (T) s větami R-23-36/37 a S 7/9-44. Oxid siřičitý je také 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje i (v kapitole 4) 
kritéria čistoty s ohledem na seznam ve Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Žádný z chemických ukazatelů, vyjmenovaných v této směrnici, oxid 
siřičitý neobsahuje. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena 
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody v platném znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o oxidu siřičitém, v již zmíněné 
Příloze B Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), která obsahují 
podrobné požadavky na první pomoc při vdechnutí, zasažení očí a kůže i při zástavě dechu. 
Dále je uveden postup při náhodném úniku nebo vylití a hasební postup při požáru (oxid 
siřičitý není hořlavý). ČSN EN 1019 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 1019 
z března 1997. 
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ČSN EN 1421 (75 5852) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Chlorid amonný. Platí pro chlorid amonný používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chloridu amonného, stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro chlorid amonný. Podává informace o jeho použití při 
úpravě vody. Stanoví též pravidla bezpečného zacházení a používání (viz příloha B). 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Chlorid amonný (CAS 12125-02-9, EINECS 235-
186-4) je v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako 
nebezpečná látka zdraví škodlivá (Xn) s větami R-22-36 a S 22. Poznámka recenzenta: Tato 
klasifikace je v souladu se závaznou klasifikací EU i ČR. Chlorid amonný 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): Sb 1; As 5; Cd 0,5; Cr 5; Pb 5; Hg 0,1; Ni 5; Se 1. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A jsou 
všeobecné informace o chloridu amonném, v již zmíněné Příloze B Všeobecná bezpečnostní 
pravidla, (která má předat dodavatel), která obsahují požadavky na první pomoc při 
vdechnutí, zasažení očí a kůže i při požití. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání 
a hasební postup při požáru (chlorid amonný není hořlavý). ČSN EN 1421 byla vydána 
v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 1421 z prosince 1997. 

ČSN EN 898 (75 5870) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydrogenuhličitan sodný. Platí pro hydrogenuhličitan sodný používaný 
pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky 
a odpovídající analytické metody pro hydrogenuhličitan sodný. Podává informace o jeho 
použití při úpravě vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je 
v ČR kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Hydrogenuhličitan sodný 
(CAS 144-55-8, EINECS 205-633-8) není v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování 
klasifikován/označován jako nebezpečná látka. 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): As 2; Cd 2; Cr 2; Pb 2; Hg 0,1; Ni 2 Poznámka recenzenta: 
V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. Dále norma uvádí 
informativní Přílohu A, normativní Přílohy B, C a Bibliografii. V Příloze A jsou všeobecné 
informace o hydrogenuhličitanu sodném, která obsahují i pravidla pro bezpečné zacházení. Je 
uvedena stručná první pomoc při zasažení očí i při požití. Dále je uveden postup při 
náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (hydrogenuhličitan sodný není 
hořlavý). ČSN EN 898 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 898 z prosince 1997. 

ČSN EN 12386 (75 5871) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran měďnatý. Platí pro síran měďnatý používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu měďnatého, stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro síran měďnatý. Podává informace o jeho použití při 
úpravě vody. Stanoví také pravidla týkající se bezpečného zacházení a použití (viz příloha A 
a zejména B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 

 149



kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Síran měďnatý (CAS pro bezvodý 
7758-98-7, pro pentahydrát 7758-99-7, EINECS 231-847-6) je v kapitole 6 - Označování. 
Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná látka zdraví škodlivá (Xn) 
s větami R 22-36/38 a S 22 Poznámka recenzenta: tato klasifikace je nesprávná, podle 
platného Seznamu závazně klasifikovaných látek je (a dříve také byl) síran měďnatý 
klasifikován Xn, N, R 22-36/38- 50/53, S (2-)22-60-61. Síran měďnaý je také klasifikován 
jako nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 obchodního výrobku - pentahydrátu): Sb 1; As 5; Cd 10; Cr 5; Pb 
70; Hg 0,1; Ni 100; Se 1. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena 
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody v platném znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o síranu měďnatém, v již 
zmíněné Příloze B Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), která 
obsahují požadavky na první pomoc při zasažení očí a kůže i při požití s tím, že postiženého 
je třeba nechat zvracet. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání a hasební postup při 
požáru. (Výrobek je nehořlavý.) ČSN EN 12386 byla vydána v lednu 2006. Nahradila 
ČSN EN 12386 z října 1999. 

ČSN EN 896 (75 5872) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydroxid sodný. Platí pro hydroxid sodný používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody 
zkoušení pro hydroxid sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví 
rovněž pravidla bezpečnosti při zacházení s hydroxidem sodným a při jeho používání. 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2, EINECS 215-
185-5) je v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako látka 
žíravá (C) s větami: R 35, S 2-26-27-28-37/39 s tím, že to platí hydroxid sodný bezvodý i pro 
roztoky o koncentraci vyšší než 5 %. Pro roztoky v koncentracích v mezích 1 – 5 % platí 
klasifikace pouze dráždivý (Xi) s větami R 36/38, S 2-26. Poznámka recenzenta: Tato 
klasifikace je v rozporu se závaznou klasifikací EU i ČR, a to jak pokud jde o S věty, tak také 
pokud jde o klasifikaci při obsahu nižším než 5 % v roztoku! Hydroxid sodný je dále také 
v normě 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 5, 5; As 2, 10; Cd 1, 5; Cr 1, 10; 
Pb 5, 20; Hg 0,1, 1; Ni 2, 10; a Se 5, 5. (První údaj platí pro druh 1, druhý pro druh 2.) 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A 
jsou všeobecné informace o hydroxidu sodném, v Příloze C Všeobecná bezpečnostní pravidla, 
(která má předat dodavatel). Velmi stručně (!) je uvedena první pomoc při zasažení kůže i při 
požití a postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (hydroxid 
sodný není hořlavý). ČSN EN 896 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 896 z října 
1999. 

ČSN EN 897 (75 5873) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Uhličitan sodný. Platí pro bezvodý uhličitan sodný používaný pro úpravu 
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vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající 
analytické metody pro bezvodý uhličitan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě 
vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečnosti práce s bezvodým uhličitanem sodným (viz 
příloha C). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Uhličitan sodný (CAS 497-19-8, 
EINECS 207-838-8) je v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování 
klasifikován/označován jako látka dráždivá (Xi) s větami: R 36, S 22-26. Poznámka 
recenzenta: Tato klasifikace je v souladu se závaznou klasifikací EU i ČR. Uhličitan sodný 
není dále v normě 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): As 2; Cd 2; Cr 2; Pb 2; 
Hg 0,1; Ni 2. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném 
znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o hydroxidu sodném, ve zmíněné Příloze C 
Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), je uvedena první pomoc při 
vdechnutí, zasažení očí, kůže i při požití, a to podstatně podrobněji než u mnohem 
nebezpečnějšího hydroxidu sodného. Při požití se doporučuje dát napít vody a mléka a nechat 
postiženého zvracet. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (uhličitan sodný není hořlavý). ČSN EN 897 byla vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN 897 z října 1999. 

ČSN EN 12120 (75 5874) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Hydrogensiřičitan sodný. Platí pro hydrogensiřičitan sodný používaný 
pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro hydrogensiřičitan sodný. Podává informace o jeho použití 
při úpravě vody. Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR 
kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Hydrogensiřičitan sodný (CAS 
703-90-5, EINECS 231-548-4) není v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování 
klasifikován/označován jako nebezpečná látka. (Norma uvádí nejasný údaj, že „k datu vydání 
této evropské normy nepodléhá hydrogensiřičitan sodný ustanovení o označování štítkem.“ 
Z toho nevyplývá zda hydrogensiřičitan sodný je nebo není považován za nebezpečný podle 
kritérií platných předpisů EU i ČR.) Je však nebezpečným zbožím pro přepravu (!). Kromě 
toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 1 uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 obchodního výrobku): Sb 1; 
As 1; Cd 1; Cr 1; Pb 5; Hg 1; Ni 1; Se 1. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A jsou všeobecné informace 
o hydrogensiřičitanu sodném, která obsahují i Všeobecná bezpečnostní pravidla. Je uvedena 
stručná první pomoc při styku s kůží, zasažení očí i při požití. Dále je uveden postup při 
náhodném vylití a hasební postup při požáru (hydrogensiřičitan sodný není hořlavý). 
ČSN EN 12120 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12120 z července 1999. 
Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12120 z července 1999 převzala tuto normu 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

 151



ČSN EN 12121 (75 5875) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Disiřičitan sodný. Platí pro disiřičitan sodný používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody 
zkoušení pro disiřičitan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví 
rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání (viz příloha B). Obsahově vychází ze 
Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb., v platném znění. Disiřičitan sodný (CAS 7661-57-4, EINECS 231-673-0) je 
v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná 
látka dráždivá (Xi) s větami R-31-36/37 a S 2-26. Disiřičitan sodný není klasifikován jako 
nebezpečné zboží pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 1 uvedené konkrétní 
limity (v mg.kg-1 obchodního výrobku): Sb 1; As 1; Cd 1; Cr 1; Pb 5; Hg 1; Ni 1; Se 1. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A 
jsou všeobecné informace o disiřičitanu sodném, v již zmíněné Příloze B Všeobecná 
bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), která obsahují požadavky na první pomoc 
při zasažení očí a kůže i při požití. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití 
a hasební postup při požáru (disiřičitan sodný není hořlavý). ČSN EN 12121 byla vydána 
v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12121 z července 1999. Poznámka recenzenta: Zatímco 
ČSN EN 12121 z července 1999 převzala tuto normu schválením k přímému používání jako 
ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 12122 (75 5876) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Roztok amoniaku. Platí pro roztok amoniaku používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody 
zkoušení pro roztok amoniaku. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví též 
pravidla bezpečného zacházení a používání roztoku amoniaku (viz příloha B). Obsahově 
vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb., v platném znění. Roztok amoniaku (CAS 1336-21-6, EINECS 215-647-6) je 
v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná 
látka dráždivá (Xi) s větami R 36/37/38 a S 2-26. Roztok amoniaku je také klasifikován jako 
nebezpečné zboží pro přepravu.. Kromě toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 obchodního výrobku): Sb 1; As 5; Cd 0,5; Cr 5; Pb 5; Hg 0,1; Ni 5; Se 2. 
Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V kapitole 
5 – Metody zkoušení stojí za pozornost BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ, která se týkají 
roztoku amoniaku: K vytlačování roztoku amoniaku se nesmí používat stlačený vzduch 
a rovněž se nesmí pipetovat ústy. V Příloze A jsou všeobecné informace o roztoku amoniaku, 
v již zmíněné Příloze B Všeobecná bezpečnostní pravidla, (která má předat dodavatel), která 
obsahují požadavky na první pomoc při zasažení očí a kůže i při požití a při vdechnutí včetně 
možné zástavy dechu. Dále je uveden postup při náhodném rozlití a hasební postup při 
požáru. ČSN EN 12122 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12122 z července 
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1999. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12122 z července 1999 převzala tuto normu 
schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.  

ČSN EN 12123 (75 5877) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Síran amonný. Platí pro síran amonný používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu amonného, stanoví požadavky a odpovídající 
metody zkoušení pro síran amonný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Síran amonný (CAS 7783-20-2, EINECS 213-
984-1) není v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako 
nebezpečná látka. Není také klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Obsahuje, 
bohužel, jako řada dalších látek které podle názoru normalizátora nemají žádnou nebezpečnou 
vlastnost, tento dezinformující text: „Ke dni vydání tohoto dokumentu neplatí žádné 
požadavky na bezpečnostní označování síranu amonného“ Z toho nevyplývá zda práškový 
síran amonný je nebo není považován za nebezpečný podle kritérií platných předpisů EU 
i ČR.. Kromě toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 

obchodního výrobku): Sb 1; As 5; Cd 0,5; Cr 5; Pb 5; Hg 0,1; Ni 5; Se 2. Poznámka 
recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A jsou 
všeobecné informace o síranu amonném, současně s všeobecnými bezpečnostními pravidly, 
(která má předat dodavatel), která obsahují velmi stručné požadavky na první pomoc. Dále je 
uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru Látka je 
nehořlavá). ČSN EN 12123 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12123 z července 
1999. 

ČSN EN 12124 (75 5878) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Siřičitan sodný. Platí pro siřičitan sodný používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické 
metody zkoušení pro siřičitan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Siřičitan sodný (CAS 7757-83-7, EINECS 231-
821-4) není v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako 
nebezpečná látka. (Norma uvádí nejasný údaj, že „k datu vydání této evropské normy 
nepodléhá siřičitan sodný ustanovení o označování štítkem.“ Z toho nevyplývá zda je nebo 
není považován za nebezpečný podle kritérií platných předpisů EU i ČR.) Také není 
nebezpečným zbožím pro přepravu. Kromě toho norma obsahuje (v kapitole 4) i 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 1 uvedené 
konkrétní limity (v mg.kg-1 obchodního výrobku): Sb 2; As 1; Cd 1; Cr 1; Pb 2; Hg 0,5; Ni 1; 
Se 1. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES zavedena vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném 
znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o siřičitanu sodném, která obsahují i pravidla 
bezpečnosti práce. Je uvedena první pomoc při styku s kůží, zasažení očí i při požití. Dále je 
uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební postup při požáru (siřičitan 
sodný není hořlavý). ČSN EN 12124 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12124 
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z července 1999. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12124 z července 1999 převzala 
tuto normu schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12125 (75 5879) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Thiosíran sodný. Platí pro thiosíran sodný používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické 
metody zkoušení pro thiosíran sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. 
Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se 
zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Thiosíran sodný (CAS 7772-98-7 - bezvodý 
a 10102-17-7 - pentahydrát, EINECS 231-867-5) není v kapitole 6 - Označování. Přeprava. 
Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná látka. (Norma uvádí nejasný údaj, že 
„k datu vydání této evropské normy nepodléhá thiosíran sodný ustanovení o označování 
štítkem.“ Z toho nevyplývá zda je nebo není považován za nebezpečný podle kritérií platných 
předpisů EU i ČR.) Také není nebezpečným zbožím pro přepravu. Kromě toho norma 
obsahuje (v kapitole 4) i 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 1 uvedené konkrétní limity (v mg.kg-1 obchodního výrobku): Sb 2; As 
0,5; Cd 0,1; Cr 5; Pb 5; Hg 0,1; Ni 5; Se 2. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 
98/83/ES zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze A jsou všeobecné informace o thiosíranu 
sodném, která obsahují i pravidla bezpečnosti práce. Je uvedena první pomoc při styku s kůží, 
zasažení očí i při požití. Dále je uveden postup při náhodném rozsypání nebo vylití a hasební 
postup při požáru (thiosíran sodný není hořlavý). ČSN EN 12125 byla vydána v lednu 2006. 
Nahradila ČSN EN 12125 z července 1999. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 12125 
z července 1999 převzala tuto normu schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma 
ji přejímá překladem. 

ČSN EN 12126 (75 5880) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Kapalný amoniak. Platí pro kapalný amoniak používaný pro úpravu vody 
určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kapalného amoniaku, stanoví požadavky 
a odpovídající metody zkoušení pro kapalný amoniak. Podává informace o jeho použití při 
úpravě vody. Stanovuje také pravidla vztahující se k bezpečné manipulaci a použití kapalného 
amoniaku (viz příloha B). Obsahově vychází ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. 
je v ČR kompatibilní se zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění. Kapalný amoniak (CAS 
7664-41-7, EINECS 231-635-3) je v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování 
klasifikován/označován jako nebezpečná látka, a to: T, R 10-23, S 16-38-45-7/9. Je také 
klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu. Poznámka recenzenta: Jde, bohužel o zcela 
nesprávnou evropskou klasifikaci. Podle Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 
látek má být T, N, R 10-23-34-50, S (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61. Kladem normy je to, že 
pokud jde o symboly a R-věty je to uvedeno formou národní poznámky – i když odkazem na 
nesprávný předpis. S-věty opraveny nejsou. Kromě toho norma v kapitole 4), která obsahuje 
i 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, uvádí, že ukazatele uvedené v této 
směrnici, se v kapalném amoniaku nenacházejí. V Příloze B jsou Všeobecná bezpečnostní 
pravidla, (která má předat dodavatel), která obsahují podrobné požadavky na první pomoc. 
Dále je uveden postup při náhodném vylití a hasební postup při požáru (hasit pěnou, nehasit 
vodou). ČSN EN 12126 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12126 z července 
1999. 
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ČSN EN 12173 (75 5881) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Fluorid sodný. Platí pro fluorid sodný používaný pro úpravu vody určené 
k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti fluoridu sodného, stanoví požadavky a odpovídající 
metody zkoušení pro fluorid sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. 
Stanovuje také pravidla bezpečného zacházení a používání (viz příloha B). Obsahově vychází 
ze Směrnice 67/548/EHS v platném znění, resp. je v ČR kompatibilní se zákonem 
č. 356/2003 Sb., v platném znění. Fluorid sodný (CAS 7681-49-4, EINECS 231-667-8) je 
v kapitole 6 - Označování. Přeprava. Skladování klasifikován/označován jako nebezpečná 
látka, a to: T, R 25-32-36/38, S 22-36-45. Je také klasifikován jako nebezpečné zboží pro 
přepravu. Poznámka recenzenta: Evropská klasifikace je správná. Nedostatkem normy je to, 
že pokud jde o symboly je formou národní poznámky nesprávně uvedeno, že fluorid sodný je 
také označen symbolem Xi, navíc odkazem na nesprávný předpis. Kromě toho norma obsahuje 
(v kapitole 4) i 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 obchodního výrobku): Sb 1; As 5; Cd 0,1; 
Cr 4; Pb 4; Hg 0,1; Ni 4; Se 1. Poznámka recenzenta: V ČR je tato směrnice 98/83/ES 
zavedena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhláškou 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody v platném znění. V Příloze B jsou Všeobecná bezpečnostní 
pravidla, (která má předat dodavatel), která obsahují podrobné požadavky na první pomoc. 
Dále je uveden postup při náhodném vylití a hasební postup při požáru (látka je nehořlavá). 
ČSN EN 12173 byla vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 12173 z listopadu 1999. 

ČSN 75 6307 Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových 
sítí a kanalizačních přípojek. Poskytuje přehled evropských norem, které jsou v současné 
době dostupné v oblasti sanace systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Protože 
evropští výrobci zastavili výrobu vláknocementových trub a tvarovek pro systémy stok 
a kanalizačních přípojek, evropské normy z tohoto oboru nejsou do tohoto dokumentu 
zahrnuty. ČSN 75 6307 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 12255 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Norma sestává z následujících 
částí: Část 1: Všeobecné konstrukční zásady, Část 3: Předčištění, Část 4: Primární čištění, 
Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích, Část 6: Aktivace, Část 7: Biofilmové 
reaktory, Část 8: Kalové hospodářství, Část 9: Kontrola pachů a odvětrání, Část 10: Zásady 
bezpečnosti, Část 11: Všeobecné návrhové údaje, Část 12: Automatizovaný systém řízení, 
Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením, Část 14: Dezinfekce, Část 15: Měření 
standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži a Část 16: Filtrace odpadních vod. 
V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 12255-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod. Část 16: Filtrace odpadních 
vod. Stanoví zásady navrhování a funkční požadavky pro mechanickou filtraci odpadních vod 
jako třetí stupeň čištění (z odtoku od druhého stupně čištění) na čistírnách pro ekvivalentní 
počet obyvatel (EO) větší než 50. ČSN EN 12255-16 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 12566 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních 
obyvatel. Norma se skládá z pěti částí: Část 1: Prefabrikované septiky; Část 2: Zemní 
infiltrační systémy; Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních 
vod; Část 4: Septiky montované z prefabrikovaných dílců na místě. Prováděcí předpisy a Část 
5: Filtrační systémy pro předběžné čištění odpadních vod. V prvním pololetí 2006 byly 
k dispozici tyto části:  
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ČSN CEN/TR 12566-2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 
ekvivalentních obyvatel. Část 2: Zemní infiltrační systémy. Uvádí doporučení požadavky 
pro zemní infiltrační systémy (infiltrací (vsakováním) do horninového prostředí) v rozmezí 
velikostí pro jeden obytný dům až do 50 EO, do nichž přitékají předčištěné splaškové 
(domovní) odpadní vody ze septiků vybudovaných podle požadavků norem (ČSN) EN 12566-
1 a prEN 12566-4. Tento dokument uvádí návrhové parametry, stavební detaily, požadavky 
na ukládání a na části zemních infiltračních systémů. Rozsáhlá norma, cca 51 stran. 
ČSN CEN/TR 12566-2 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 12566-3 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních 
obyvatel. Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod. 
Stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na 
místě montované domovní čistírny (včetně čistíren ubytovacích a/nebo stravovacích zařízení 
a čistíren komerčních provozoven) používané pro skupiny do 50 obyvatel. Malé čistírny 
odpadních vod podle této normy (dále jen čistírny) se používají pro čištění splaškových 
(domovních) odpadních vod. Tato norma se vztahuje na čistírny s nádržemi z betonu, oceli, 
neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), polyethylenu (PE), polypropylénu (PP) 
a sklolaminátu (GRP-UP-reaktoplast vyztužený skleněnými vlákny). Zkušební metody 
uvedené v tomto dokumentu stanovují způsob provedení čistírny, nutný k ověření její 
vhodnosti k danému použití (viz 3.1). Tato norma platí pro malé čistírny, které se 
zabudovávají pod úroveň terénu, kde nejsou vystaveny žádnému zatížení dopravou. Tato 
norma platí pro čistírny, u kterých prefabrikované dílce byly předem vyrobeny nebo 
smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek. 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 týkající se stavebnictví (CREATE, 
přístup: 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 12566-3 byla vydána v dubnu 
2006.  

ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách 
a kanalizačních přípojkách. Část 1: Čištění stok. Stanovuje všeobecné zásady řízení 
a kontroly metod čištění v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek a specifikuje 
požadavky na programy čištění a pracovní postupy. Používá se pro venkovní systémy 
stokových sítí a kanalizačních přípojek, provozované převážně jako gravitační, od místa kde 
odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční 
vpustě, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Stoky 
a kanalizační přípojky vedené pod budovami se do tohoto systémy zahrnují, jen pokud nejsou 
součástí vnitřní kanalizace budov. ČSN EN 14654-1 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN ISO 17353 (75 7585) Jakost vod. Stanovení vybraných organocíničitých 
sloučenin. Metoda plynové chromatografie. Určuje metodu identifikace a stanovení 
organocíničitých sloučenin a/nebo kationtů uvedených v tabulce 1 (mono-, di-, tri-, 
tertabutylcín, mono-, dioktylcín, trifenylcín a tricyklohexylcín), a to v pitných, povrchových 
a odpadních vodách, které neobsahují více než 2 g/l nerozpuštěných látek. Pracovní rozsah je 
od 10 ng/l do 1 000 ng/l. Příslušné anionty se nestanoví. Tuto metodu lze použít také ke 
stanovení dalších sloučenin obsahujících R = methyl, n = 1 až 2, a R = fenyl, n = 1 až 2. Tato 
norma je použitelná také pro mořskou vodu. Za pozornost stojí toto UPOZORNĚNÍ 
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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 bezpečností i zdravotnická 
opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. DŮLEŽITÉ Je 
naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě kvalifikovaní 
pracovníci. ČSN EN ISO 17353 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN ISO 18856 (75 7587) Jakost vod. Stanovení vybraných ftalátů plynovou 
chromatografií a hmotnostní spektrometrií. Určuje metodu stanovení ftalátů ve vodě 
plynovou chromatografií/hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází. Metoda je 
použitelná ke stanovení ftalátů (viz tabulka 1, kde jsou vyjmenovány: dimethyl-, diethyl-, 
dipropyl-, diisobutyl-, dibutyl-, butyl(benzyl)-, dicyklohexyl-, di(2-ethylhexyl)-, di(n-oktyl)-, 
didecyl- a diundecylftalát)) v podzemních, povrchových, odpadních a pitných vodách 
v hmotnostních koncentracích v rozsahu od 0,02 µg/l do 0,150 µg/l, podle jednotlivých látek 
a hodnoty slepého stanovení. Použitelnost této metody pro ftaláty, které nejsou uvedeny 
v tabulce 1, není vyloučena. V každém případě je však nutno její použitelnost zjišťovat. (viz 
seznam ftalátů v příloze A, kde je uvedeno 59 ftalátů). Všeobecné poznámky týkající se 
výtěžnosti a používání vnitřních standardů jsou uvedeny v příloze B. Za pozornost stojí 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 bezpečností 
i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů. 
DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě 
kvalifikovaní pracovníci. ČSN EN ISO 18856 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 14757 (75 7708) Jakost vod. Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi. Stanoví 
metodu pro odběr vzorků ryb ve vodních útvarech (tělesech) pomocí mnohoočkových tenat. 
Tato metoda popisuje odhady výskytu druhů ryb, kvantitativní relativní četnosti a biomasy 
ryb vyjádřené jako úlovek na jednotku úsilí (CPUE) a odhad velikostního složení rybí 
obsádky ve vodách mírného pásu. Odhady vycházející z normalizovaného odběru vzorků jsou 
dále srovnatelné v čase v rámci jednoho i více vodních těles. Tato metoda také poskytuje 
informace o schématu odběru vzorků, záznamu dat, analýze věkového složení a růstu ryb 
stejně jako o použití a dalším zpracování dat. Vybrané odkazy, ze kterých tato norma vychází, 
jsou uvedeny v části Bibliografie. V Úvodu normy stojí za pozornost toto UPOZORNĚNÍ 
Pracovníci používající tuto normu by měli ovládat běžnou laboratorní praxi a práci 
v terénu. Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních rizik, pokud 
existují v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá 
bezpečností i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních 
předpisů. DŮLEŽITÉ Je naprosto nutné, aby zkoušky podle této normy prováděli pouze 
k tomu proškolení pracovníci. ČSN EN 14757 byla vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN 14672 (75 8022) Charakterizace kalů. Stanovení celkového fosforu. 
Popisuje postup úplného rozkladu surového/stabilizovaného kalu, vhodný pro následné 
stanovení fosforu. Rozsah metody je do 50 g/kg P za předpokladu vhodného ředění 
rozloženého vzorku při konečné analýze. Za pozornost stojí kapitola 6 - Bezpečnostní 
opatření, která obsahuje všeobecná bezpečnostní pravidla pro manipulaci se vzorky odpadů 
a kaly, požadavky na uchovávání vzorků a zvláštní pokyny pro bezpečnou práci se silnými 
kyselinami a zásadami. ČSN EN 14672 byla vydána v dubnu 2006. 
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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. Pohyb norem v této nové třídě od r. 2003 je patrný 
z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 26 
2005 18 
2004   7 
2003   1 
2002 neobsazena 
2001 neobsazena 
2000 neobsazena 

Třída 77 - Obaly a obalová technika 

Obsahuje názvoslovné, předmětové a předpisové normy pro obalovou techniku, 
normy pro zkoušení obalových prostředků, materiálů a balení vůbec, dále pro zkoušení 
spotřebitelských, obchodních a přepravních obalů. Posléze obsahuje normy pro vlastnosti 
a zkoušení pomocných obalových prostředků a pro vnější vlivy na obaly a balení. Dále jsou 
do této třídy zahrnuty normy pro rozměrové a objemové řady obalů, pro obalové prostředky 
všeobecně a pro obaly na aerosoly. V neposlední řadě normy pro hmatatelné výstrahy na 
obalech a konečně i normy pro balicí stroje a zařízení. Tato třída českých technických norem 
je v SZÚ systematicky sledována. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 286 
2005 284 
2004 284 
2003 271 
2002 298 
2001 266 
2000 245 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 19 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 14806 (77 0320) Obaly. Předběžné hodnocení rozpadu obalových 
materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku. 
Laboratorní metoda, při níž se používá syntetický odpad, je zaměřena na modelování 
prostředí vyskytujícího se v průmyslových kompostárnách. Obalové materiály vystavené 
vlivu tohoto prostředí je možné předem posoudit z hlediska jejich rozpadu. Negativní 
výsledek však nezbytně neznamená, že se zkoušený materiál v podmínkách průmyslového 
kompostování nebude rozpadávat. Tato zkouška nenahrazuje zkoušku rozpadu 
specifikovanou v (ČSN) EN 14045 v souladu s (ČSN) EN 13432. ČSN EN 14806 byla 
vydána v únoru 2006. 
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ČSN EN 862 (77 0411) Obaly. Obaly odolné dětem. Požadavky a zkušební 
postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické 
výrobky. Stanovuje požadavky a metody zkoušení pro obaly, které nelze opakovaně uzavřít 
a které jsou odolné dětem a jsou zamýšleny pro balení jiných než farmaceutických výrobků. 
Norma je určena pouze pro schválení konstrukčního typu (2.5) a nemá sloužit k účelům 
ujišťování o kvalitě. Tato norma platí pro obaly, které nelze opakovaně uzavřít, typu pro 
jedno použití, obsahující jednu nebo několik samostatných jednotek. Opakovaně 
neuzavíratelné obaly určené k balení farmaceutických výrobků jsou vyjmuty z předmětu této 
normy. Jsou řešeny v samostatné normě (ČSN) EN 14375 – Opakovaně neuzavíratelné obaly 
odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky. Požadavky a zkoušení. Za pozornost stojí 
tyto definice: čl. 2.1 Obal odolný dětem (child-resistant package): obal, jehož otevření (nebo 
získání přístupu k jeho obsahu) je obtížné pro malé děti, avšak jehož řádné používání 
v souladu s požadavky této evropské normy není obtížné pro dospělé. čl. 2.2 Opakovaně 
neuzavíratelný obal odolný dětem (non-reclosable child-resistance package): obal odolný 
dětem nebo část obalu odolná dětem, z něhož se musí celý jeho obsah najednou vyjmout 
a který, jakmile byl jednou otevřen, nelze opět řádně uzavřít tak, aby byl odolný dětem. čl. 2.5 
Schválení konstrukčního typu (type approval) postup k certifikaci konstrukčního typu 
opakovaně neuzavíratelného obalu odolného dětem, vytvořeného z určeného uspořádání 
materiálů, které splnily požadavky této normy. čl. 2.6 Obal pro jedno použití (single use 
package): obal jedné nebo několika jednotek, které nejsou pouze chráněny jednotlivě, ale také 
jsou zabaleny do obalu určeného pro jednorázové použití. Za pozornost stojí v normě 
poněkud neobvyklý článek 4.3.2.1 obsahující požadavky na složení dětské zkušební skupiny: 
„Zkušební skupina musí zahrnovat maximálně 200 dětí ve věku od 42 měsíců do 51 měsíců, 
včetně, s přibližně rovnoměrným zastoupením dívek a chlapců. Pokud je to možné, musí být 
toto rovnoměrné rozdělení věku a pohlaví uvnitř panelu. Děti se musí vybrat náhodně a nesmí 
zjevně vykazovat tělesné nebo duševní postižení ovlivňující jejich manuální zručnost. Děti se 
nesmí účastnit více než jedné předcházející zkoušky, a to obalu jiného typu a konstrukce. 
Účastní-li se dítě více než jedné zkoušky, požaduje se, aby interval mezi zkouškami byl 
alespoň 4 týdny. Zařazení dítěte do zkušební skupiny musí být schváleno rodiči nebo 
opatrovníky. Každé dítě, které bylo postiženo otravou hlášenou ve zprávě nehod, musí být ze 
zkoušky vyloučeno.“ ČSN EN 862 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 862 
z července 2002. 

ČSN EN 13025-1 (77 0524) Obaly. Jemné kovové obaly. Část 1: Jmenovité plnicí 
objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 
40 000 ml. Vydána v dubnu 2006. Touto normou se společně s ČSN EN 13025-2 
a ČSN EN 13025-3 nahrazuje ČSN EN 13025 z června 2001. 

ČSN EN 13025-2 (77 0524) Obaly. Jemné kovové nádoby. Část 2: Ocelové 
a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 
25 000 ml a 30 000ml. Vydána v dubnu 2006. Touto normou se společně s ČSN EN 13025-1 
a ČSN EN 13025-3 nahrazuje ČSN EN 13025 z června 2001. 

ČSN EN 13025-3 (77 0524) Obaly. Jemné kovové nádoby. Část 3: Ocelové 
a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 
25 000 ml a 30 000ml. Vydána v dubnu 2006. Touto normou se společně s ČSN EN 13025-1 
a ČSN EN 13025-2 nahrazuje ČSN EN 13025 z června 2001. 

ČSN EN 14847 (77 0525) Aerosolové nádobky. Nádobky z pocínovaného plechu. 
Rozměry hrdla 25,4 mm. Stanovuje dále uvedené rozměry aerosolových nádobek 
z pocínovaného plechu s hrdlem 25,4 mm: kontaktní výšku, vnější průměr, vnitřní průměr 
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a dosedací výšku. Předpokládá se, že se bude používat spolu s (ČSN) EN 14848 pro 
kleštinování krytů ventilu. ČSN EN 14847 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14848 (77 0526) Aerosolové nádobky. Kovové nádobky s hrdlem 
25,4 mm. Rozměry krytů ventilu. Stanovuje rozhodující rozměry krytů ventilu vhodných 
pro kleštinování na hrdla 25,4 mm kovových aerosolových nádobek. Tato norma se bude 
používat v souladu s kovovými aerosolovými nádobkami specifikovanými v (ČSN) EN 14847 
a prEN 15006. Za pozornost stojí tato, na konci normy uvedená VÝSTRAHA – Aby se 
předešlo poruchám nebo roztržení krytů, je třeba dohlédnout na to, aby kleštiny nebyly 
příliš blízko základně krytu. ČSN EN 14848 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14849 (77 0527) Aerosolové nádobky. Skleněné nádobky. Rozměry 
krytů ventilu. Stanovuje rozhodující rozměry, které jsou důležité pro funkční kleštinování 
ventilů na skleněné aerosolové nádobky s jmenovitým průměrem hrdla 11 mm, 13 mm, 
15 mm, 17 mm, 18 mm a 20 mm, jak stanovuje (ČSN) EN 14854. Stručná norma, cca 7 stran. 
ČSN EN 14849 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14850 (77 0528) Aerosolové nádobky. Kovové nádobky s hrdlem 
25,4 mm. Měření kontaktní výšky. Popisuje metodu měření kontaktní výšky spojení mezi 
krytem a hrdlem nádobky. Tato norma platí pro aerosolové nádobky s hrdly 25.4 mm, jak je 
stanoveno v (ČSN) EN 14847 a prEN 15006 vybavené kryty ventilů podle (ČSN) EN 14848. 
ČSN EN 14850 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 14851 (77 0529) Aerosolové rozprašovače. Zkouška hořlavosti 
aerosolové pěny. Popisuje metodu určení hořlavosti aerosolového rozprašovače aplikovaného 
ve formě pěny, nestabilní pěny, gelu nebo pasty. K tomu je stanoven v kapitole 3 tento 
postup: Přibližně 5 g pěny, nestabilní pěny, gelu nebo pasty se nanese z aerosolové nádobky 
na hodinové sklíčko. Zdroj vzplanutí (svíčka, zápalka nebo zapalovač) se umístí na spodek 
hodinového sklíčka a pozoruje se vzplanutí a trvalé hoření. Je zkoumáno, zda výrobek 
vzplanul. Vzplanutí je podle čl. 2.1 definováno takto: Objeví-li se stabilní plamen nejméně 
4 cm vysoký a který se udrží nejméně 2 sekundy. ČSN EN 14851 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 14852 (77 0530) Aerosolové rozprašovače. Stanovení vzdálenosti 
vzplanutí aerosolového rozprachu. Popisuje metodu určování maximální vzdálenosti mezi 
vstupním otvorem aerosolové nádoby a plamenem hořáku, který způsobí vzplanutí a trvalé 
hoření aerosolového rozprachu. Norma platí pro aerosolové výrobky, které mají vzdálenost 
rozprachu 150 mm a více. Nevztahuje se na aerosolové nádoby vybavené dávkovacím 
ventilem. K tomu je stanoven v kapitole 3 tento postup: Aerosol se stříká ke zdroji vzplanutí 
ve vzdálenosti od 150 mm do 900 mm v odstupech po 150 mm. Každé následné vzplanutí se 
zaznamenává a každé trvalé hoření, které nastane se měří až nad 5 sekund. Dále je v kapitole 
5 poznamenáno, že zkoušky se uskutečňují v digestoři (parametry větrání jsou předepsány) 
s tímto UPOZORNĚNÍM Je nutné dodržovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření, 
aby se předešlo inhalaci spalin. ČSN EN 14852 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 14853 (77 0531) Aerosolové rozprašovače. Zkouška vzplanutí 
v uzavřeném prostoru. Stanovuje metodu určující vzplanutí náplně vycházející 
z aerosolového rozprašovače v uzavřeném nebo omezeném prostoru. K tomu je stanoven 
v kapitole 3 tento postup: Obsah aerosolového rozprašovače je vystříknut do válcové 
zkušební nádoby obsahující hořící svíčku. Jestliže nastává znatelné vzplanutí, zaznamená se 
uplynulý čas a vystříkané množství. ČSN EN 14853 byla vydána v červnu 2006.  

ČSN EN 14854 (77 0532) Aerosolové nádobky. Skleněné nádobky. Rozměry 
ukončení hrdla. Stanovuje rozhodující rozměry ukončení hrdla skleněných aerosolových 
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nádobek s ohledem na úplné a pevné spojení s kryty ventilů jak je určeno v (ČSN) EN 14849. 
Tato norma se vztahuje na jmenovité průměry 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm 
a 20 mm aerosolových nádobek opatřených hrdlem s lisovaným a vyfukovaným ukončením 
hrdla. Stručná norma, cca 7 stran. ČSN EN 14854 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN ISO 21898 (77 0603) Obaly. Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) 
pro jiné než nebezpečné věci. Stanovuje materiály, konstrukci a požadavky na návrh, 
typovou zkoušku, certifikaci a požadavky na značení flexibilních středně objemových vaků, 
které jsou určené pro balení jiných než nebezpečných práškových, zrnitých nebo pastových 
materiálů a které jsou navržené ke zdvihání z vrchu pomocí neoddělitelných nebo 
připevněných zařízení. Je zde uveden také návod na výběr a bezpečné použití FIBC (Flexibile 
Intermediate Bulk Container). ČSN EN ISO 21898 byla vydána v květnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1898 z listopadu 2001. 

ČSN EN 14887 (77 1020) Obalové sklo. Prostředky k odstraňování zátek. 
Všeobecné požadavky. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN ISO 9100-2 (77 1025) Obalové sklo. Nožové ústí sklenic pro vakuum. 
Část 2: 33 střední. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN ISO 9100-3 (77 1025) Obalové sklo. Nožové ústí sklenic pro vakuum. 
Část 3: 38 normální. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN ISO 9100-4 (77 1025) Obalové sklo. Nožové ústí sklenic pro vakuum. 
Část 4: 38 střední. Vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 14798 (77 1026) Obalové sklo. Ruční otvírače lahví s korunkovým 
uzávěrem. Rozměry. Vydána v březnu 2006.  

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující 
tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 180 
2005 160 
2004 154 
2003 151 
2002 135 
2001 139 
2000 113 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 2 nové nebo novelizované normy.  
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ČSN EN ISO 19952 (79 5601) Obuv. Slovník. Definuje termíny používané 
v obuvnickém průmyslu, a to v angličtině, francouzštině, španělštině a italštině. Termíny 
a jejich definice jsou v angličtině seřazeny abecedně. V přílohách jsou všechny termíny 
v angličtině, francouzštině, španělštině a italštině seřazeny podle abecedního řazení 
v angličtině, aby uživatel této mezinárodní normy mohl snadno najít příslušnou definici 
a odpovídající termíny v různých jazycích. Účelem této normy je usnadnění komunikace 
v obuvnickém sektoru. Definováno je cca 200 hesel. Rozsáhlá norma, cca 69 stran. 
ČSN EN ISO 19952 byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN 79 5601 z dubna 1996. 

ČSN EN 12044 (79 8008) Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních 
a syntetických usní. Vysekávací a děrovací stroje. Bezpečnostní požadavky. Specifikuje 
bezpečnostní požadavky pro konstrukci a provoz. Je nutno brát v úvahu předpokládané 
používání, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systémů. Tato norma platí pro 
vysekávací a děrovací stroje používané při výrobě obuvi, zboží z přírodních a syntetických 
usní a jiných souvisejících příslušných součástí. Zabývá se všemi významnými nebezpečími, 
nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní u strojních zařízení na výrobu 
obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní, pokud jsou strojní zařízení používána 
v podmínkách, které jsou předpokládány a předvídány výrobcem (viz kapitola 4, kde jsou – 
jako obvykle – tabelárně zpracována především nebezpečí úrazová, včetně úrazu elektrickým 
proudem, nebezpečí hluku a zanedbání ergonomických zásad) a jsou-li strojní zařízení 
ovládána zacvičenými osobami. Norma se zabývá také podáváním materiálu a manipulačními 
zařízeními, která jsou spojena se strojem. Neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem 
vydání této evropské normy CEN. Rozsáhlá norma, cca 65 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 12044 byla vydána v lednu 
2006. 

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. 
Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 582 
2005 564 
2004 544 
2003 518 
2002 516 
2001 500 
2000 490 
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V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 7 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie. Oděvní textilie. Podrobný postup při zjišťování 
chování při hoření. Stanoví postup pro zjišťování chování oděvních textilií při hoření 
zkouškou zapálení povrchu podle (ČSN) EN ISO 6941, a to před čištěním a po čištění, 
s výjimkou ochranných oděvů. Poměrně stručná norma, cca 8 stran. ČSN EN 1103 byla 
vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 1103  října 1997. 

ČSN EN 986 (80 4421) Textilní podlahové krytiny. Dlaždice. Zjišťování 
rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních 
a tepelných podmínek. Vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 986  z listopadu 1996. 

ČSN EN 1318 (80 4424) Textilní podlahové krytiny. Zjišťování účinné tloušťky 
podkladové vrstvy. Vydána v červnu 2006. Nahradila ČSN EN 1318  z března 1998. 

ČSN EN 1814 (80 4429) Textilní podlahové krytiny. Zjišťování odolnosti 
ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji 
Vettermann. Vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN EN 1814 z listopadu 1998. 

ČSN EN 14882 (80 4633) Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Zjišťování 
koeficientu statického a dynamického tření. Vydána v dubnu 2006. 

ČSN EN ISO 10318 (80 6172) Geosyntetika. Termíny a definice. Stanoví termíny 
týkající se funkcí, výrobků, vlastností a další termíny, jakož i symboly používající se pro 
geosyntetika. Definice termínů, které nejsou zahrnuty do této normy, lze vyhledat v normách 
popisujících odpovídající metody zkoušení. Česky, anglicky, francouzsky a německy je 
uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 73 hesel. ČSN EN ISO 10318 byla 
vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 13186 (80 8825) Peří a prachové peří. Specifikace pro lůžkoviny plněné 
peřím a prachovým peřím. Platí pro nové lůžkoviny, např. přikrývky všech druhů a 
rozměrů, které jsou plněny pouze peřím a/nebo prachovým peřím. Tento dokument neplatí 
pro: spací pytle; oděvy; nábytek, podušky. Stanoví také definice (viz také /ČSN/ EN 1885), 
tolerance rozměrů, materiály, požadavky na vlastnosti, odběr vzorků, odkazy na zkušební 
metody, značení a etiketování. Pokud jde o požadavky na hygienu a čistotu, odkazuje se na 
(ČSN) EN 12935. ČSN EN 13186 byla vydána v březnu 2006. Nahradila ČSN EN 13186 
z července 2005. Poznámka recenzenta: Zatímco ČSN EN 13186 (80 8825) z července 2005 
převzala EN 13186:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma  ji přejímá 
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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006   73 
2005   74 
2004   72 
2003   76 
2002   70 
2001   70 
2000 102 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 1 novou normu.  

ČSN EN ISO 10821 (81 0703) Průmyslové šicí stroje. Bezpečnostní požadavky na 
šicí stroje, jednotky a systémy. Identifikuje nebezpečí a specifikuje bezpečnostní požadavky 
platné na šicí stroje, šicí jednotky a šicí systémy konstruované pro profesionální používání 
(průmyslové, komerční a laboratorní) v průmyslových oborech, včetně průmyslu oděvního 
a obuvnického pro výrobu oděvního a obuvnického zboží, koženého zboží, košil a halen, 
punčoch a oděvního pleteného zboží, dámského prádla, rukavic, pro čalounictví a obalový 
průmysl a při opravě obuvi. V informacích pro používání a při údržbě těchto strojů při použití 
v jiných průmyslových oborech mají být uvedena nebezpečí, která nebyla uvažována v této 
normě. Požadavky této normy jsou platné na strojní zařízení, která jsou instalována v suchých 
a dostatečně udržovaných, čistých místech a která zpracovávají suchý šitý materiál. Pokud 
jsou šicí stroje, jednotky a systémy používány v jiných místech, mohou být nezbytná přísnější 
opatření: např. vyšší stupeň ochrany krytem (IP kód – viz IEC 60529). Cílem této normy je 
napomáhat výrobci při konstrukci strojního zařízení tak, aby vznikající rizika při stanoveném, 
předpokládaném používání a údržbě byla snížena nebo vyloučena. Významná nebezpečí 
a nebezpečné situace jsou uvedeny spolu s odkazovaným bezpečnostním požadavkem nebo 
opatřením v 4.2 až 4.8 (v těchto článcích jsou tabelárně zpracována nebezpečí úrazu, včetně 
úrazu elektrickým proudem, nebezpečí hluku, záření laserem a ergonomická nebezpečí). 
Významná nebezpečí jsou tím identifikována a odhadnuta jako ta, která vyžadují činnost ke 
snížení rizika. Rozsáhlá norma, cca 76 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 ISO 10821 byla vydána v lednu 2006. 

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. Pohyb norem 
v této velmi malé třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 6 
2005 3 
2004 3 
2003 2 
2002 2 
2001 1 
2000 0 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 576 
2005 546 
2004 529 
2003 491 
2002 455 
2001 417 
2000 451 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 31 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN EN 14052 (83 2143) Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany. 
Specifikuje fyzikální požadavky, požadavky na provedení, zkoušení a značení průmyslových 
přileb s vysokým stupněm ochrany. Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany, jak jsou 
specifikovány v této evropské normě, jsou určeny k poskytování ochrany uživatele proti 
padajícím předmětům, nárazům mimo vrchol a proti následnému poranění mozku, fraktuře 
lebky a úrazům krku. Norma zahrnuje závazné požadavky týkající se všech průmyslových 
přileb s vysokým stupněm ochrany a další doplňkové technické požadavky uplatňující se 
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pouze tam, kde jsou výslovně deklarovány výrobcem přilby. Za pozornost stojí Příloha ZA, 
která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici o osobních ochranných 
prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. 
Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu jsou tyto směrnice zavedeny nařízením 
vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění. ČSN EN 14052 byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN 529 (83 2201) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Doporučení pro 
výběr, používání, ošetřování a údržbu. Návod. Poskytuje návod na nejlepší postup pro 
vytvoření a zavedení vhodného programu na používání ochranného prostředku dýchacích 
orgánů. Tato publikace má poskytnout širokou evropskou základnu pro výběr, použití 
a údržbu ochranných prostředků dýchacích orgánů. Poskytuje v této oblasti směrnici pro 
přípravu národních návodů. Účelem návodu obsaženého v této normě není poskytnout 
vyčerpávající informace, ale upozornit na důležité aspekty, kterým by měla být věnována 
pozornost. Doporučení v této evropské normě napomáhají dodržovat národní legislativu pro 
danou oblast, tam kde existuje nebo evropskou legislativu. Za pozornost stojí např. Příloha A 
obsahující typy a součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů, Příloha B informující 
o ovzduších, bezprostředně nebezpečných životu a zdraví, Příloha E obsahující hodnocení 
těsnosti nasazené lícnicové části a další. ČSN EN 529 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN EN 1146 (83 2275) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní 
dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou. 
Požadavky, zkoušení a značení. Specifikuje minimální požadavky pro autonomní dýchací 
přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem se zabudovanou kuklou určeným pouze pro 
únik. Tento přístroj je určen pro použití při pracovních situacích, při kterých je malé riziko 
zvýšení tlaku v tlakových nádobách a jejich ventilech způsobené teplem okolního ovzduší. 
Pro stanovení shody s požadavky jsou zde zahrnuty laboratorní a praktické zkoušky. Tato 
evropská norma se nevztahuje na přístroje určené pro pracovní činnost nebo potápěčské 
přístroje. Za pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, 
a to k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 
93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. Dále za pozornost stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že 
jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici nového přístupu 97/23/ES (Směrnice pro 
tlaková zařízení). Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu je směrnice 
89/686/EHS, ve znění směrnic 98/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS zavedena nařízením vlády 
č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění a směrnice 97/23/ES týkající se tlakových zařízení je zavedena nařízením 
vlády č.26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném 
znění. ČSN EN 1146 byla vydána v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 1146 z března 1998. 

ČSN EN 14529 (83 2277) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní 
dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s polomaskou obsahující 
přetlakovou plicní automatiku určené pouze pro účely úniku. Specifikuje minimální 
požadavky pro autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem 
s polomaskou navrženou tak, aby obsahovala přetlakovou plicní automatiku jen pro účely 
úniku. Tento přístroj je určen pro použití při pracovních situacích, při kterých je malé riziko 
zvýšení tlaku v tlakových nádobách a jejich ventilech způsobené teplem okolního ovzduší. 
Tato evropská norma se nevztahuje na přístroje určené pro pracovní činnost nebo potápěčské 
přístroje. Obsažené 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 o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 
93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. Dále za pozornost stojí Příloha ZB, která potvrzuje, že 
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jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici nového přístupu 97/23/ES (Směrnice pro 
tlaková zařízení). Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu je směrnice 
89/686/EHS, ve znění směrnic 98/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS zavedena nařízením vlády 
č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 
v platném znění a směrnice 97/23/ES týkající se tlakových zařízení je zavedena nařízením 
vlády č.26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném 
znění. ČSN EN 14529 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 165 (83 2400) Osobní prostředky k ochraně očí. Slovník. Definuje 
a vysvětluje základní pojmy používané v oblasti osobních prostředků pro ochranu očí 
v evropských normách, nebo jejich návrzích, uvedených v Předmětu normy. Rozsáhlá norma 
(103 stran) je celá uvedena kromě českého jazyka i v anglickém, francouzském a německém 
jazyce. V těchto čtyřech jazycích je definováno cca 180 hesel. ČSN EN 165 byla vydána 
v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 165 z prosince 1996. 

ČSN EN 1836 (83 2437) Osobní prostředky k ochraně očí. Protisluneční brýle, 
protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce. 
Specifikuje fyzikální vlastnosti (mechanické, optické atd.) protislunečních brýlí 
a protislunečních filtrů s jmenovitou hodnotou optické mohutnosti rovnou nule, které nejsou 
na lékařský předpis, a jsou určeny pro všeobecné použití pro společenské a soukromé účely, 
včetně použití v silničním provozu a při řízení. Návod k volbě a použití těchto filtrů je uveden 
v příloze E. Pro protisluneční brýle a protisluneční filtry pro průmyslové použití platí 
(ČSN) EN 166 a EN 172. Tato evropská norma neplatí pro filtry na ochranu před zářením 
emitovaným umělými zdroji, které se používají v soláriích. Pro takové filtry platí EN 170. 
Tato evropská norma neplatí pro lyžařské brýle, na které se vztahuje EN 174, nebo na jiné 
ochranné brýle užívané ve volném čase. Tato evropská norma neplatí pro protisluneční brýle 
a protisluneční filtry, které předepisují lékaři ke ztlumení slunečního záření. Za pozornost 
stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to k směrnici o 
osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS 
a 96/58/EHS. Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu jsou tyto směrnice zavedeny 
nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, v platném znění. ČSN EN 1836 byla vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1836 z března 1998.  

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče. Technické požadavky na 
ochranné oděvy pro hasiče. Specifikuje minimální hodnoty požadavků na technické 
provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci požárů a při přidružených činnostech, 
jako je např. záchranářství a pomoc při haváriích. Popisovaný oděv není určen k ochraně při 
zásazích, při kterých jsou přítomny chemikálie nebo plyny. Norma určuje všeobecné 
provedení oděvu, minimální hodnoty požadavků pro použité materiály a metody zkoušek pro 
stanovení těchto požadovaných hodnot. Požadované úrovně technického provedení mohou 
být dosaženy použitím jedné nebo více oděvních součástí. Norma zahrnuje i možnost 
náhodného postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami, ale není určena pro speciální 
oděv používaný v dalších vysoce rizikových situacích, např. reflexní ochranný oděv. Za 
pozornost stojí Příloha ZA, která potvrzuje, že jde o harmonizovanou normu, a to 
k směrnici o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS, ve znění směrnic 
93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. Poznámka recenzenta: Do českého právního řádu jsou 
tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. ČSN EN 469 byla vydána 
v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 469 ze srpna 1997. 
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ČSN EN ISO 12402 (83 2865) Osobní vztlakové prostředky. Norma se skládá 
z následujících částí: Část 1: Záchranné vesty pro použití na námořních lodích. Požadavky na 
bezpečnost; Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275. Požadavky na bezpečnost; Část 
3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150. Požadavky na bezpečnost; Část 4: Záchranné 
vesty, úroveň účinnosti 100. Požadavky na bezpečnost; Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50). 
Požadavky na bezpečnost; Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely. 
Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení; Část 7: Materiály a součásti. 
Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení; Část 8: Příslušenství. Požadavky na bezpečnost 
a metody zkoušení; Část 9: Metody zkoušení a Část 10: Výběr a použití vztlakových 
prostředků a jiných srovnatelných prostředků. V prvním pololetí 2006 byla k dispozici tato 
část:  

ČSN EN ISO 12402-1 (83 2865) Osobní vztlakové prostředky. Část 1: Záchranné 
vesty pro použití na námořních lodích. Požadavky na bezpečnost. Stanoví požadavky na 
bezpečnost pro záchranné vesty určené k použití na námořních lodích se zřetelem na 
technické podmínky Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS). 
ČSN EN ISO 12402-1 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN ISO 20685 (83 3513) Metody trojrozměrného snímání (3D) pro 
mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze. Specifikuje metody a přesné postupy 
použití 3D systémů (trojrozměrných) snímání při získávání údajů o proporcích lidského těla 
založených na rozměrech podle (ČSN EN) ISO 7250 a vhodných pro mezinárodně 
srovnatelné databáze. Ačkoliv se norma týká hlavně snímacího zařízení celého těla, je také 
vhodná pro snímání jeho jednotlivých částí (snímače hlavy, rukou, nohou). Není vhodná pro 
nástroje, které měří umístění a/nebo pohyb jednotlivých vztažných bodů. Tato norma je 
určena uživatelům 3D snímacích zařízení k vytváření 1-D antropometrických databází 
a uživatelům 1-D antropometrických dat z 3D snímacích zařízení. Ačkoliv není nutně 
zaměřena na návrháře a výrobce uvedených systémů, je pro ně užitečná k plnění potřeb 
zákazníkům budujících a užívajících 1-D antropometrické databáze. ČSN EN ISO 20685) 
byla vydána v červnu 2006. 

ČSN EN ISO 13732 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí. Metody 
posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy. Norma se skládá z následujících částí: 
Část 1: Horké povrchy a tato Část 3: Chladné povrchy. V prvním pololetí 2006 byla 
k dispozici tato část:  

ČSN EN ISO 13732-3 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí. Metody 
posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy. Část 3: Chladné povrchy. Popisuje 
metody pro posuzování rizika poškození z chladu a dalších nepříznivých účinků dotyku holé 
kůže rukou s chladným povrchem. Tato norma poskytuje ergonomické údaje ke stanovení 
mezních teplotních hodnot pro chladné pevné povrchy. Stanovené hodnoty mohou být 
použity při zpracování specifických norem, kde jsou potřebné mezní hodnoty povrchové 
teploty. Údaje této normy jsou vhodné pro všechny oblasti, kde mohou chladné pevné 
povrchy způsobit riziko akutních účinků: bolesti, znecitlivění a omrzlin. Údaje nejsou 
omezeny jen na ruce, lze je aplikovat na lidskou kůži obecně. Norma je vhodná pro zdravou 
kůži dospělých osob (žen i mužů). Náměty na rozšíření aplikací jsou uvedeny v příloze B. 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 
13732-3 byla vydána v květnu 2006. 
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ČSN EN ISO 7731 (83 3591) Ergonomie. Výstražné signály pro veřejné 
a pracovní prostory. Sluchové výstražné signály. Specifikuje fyzikální principy řešení, 
ergonomické požadavky a odpovídající zkušební metody pro výstražné signály ve veřejných 
a pracovních prostorech v oblasti příjmu signálu, a dává pokyny pro jejich navrhování. Může 
být také aplikována na další vhodné situace. Je důležité uvést rozdíly mezi sluchovým 
nouzovým evakuačním signálem, sluchovým nouzovým signálem a sluchovým varovným 
signálem. Pro nouzový evakuační signál je určena ISO 8201. Podle kapitol 3 jsou tyto signály 
definovány takto: Čl. 3.2.2: Sluchový nouzový evakuační signál: (auditory emergency 
evacuation signal) signál, ohlašující začátek nebo aktuální výskyt nouzové situace zahrnující 
možnost zranění a přikazující osobě (osobám) ihned opustit nejvhodnějším způsobem 
nebezpečnou zónu. Čl. 3.2,.1: Sluchový nouzový signál: (auditory emergency signal) signál, 
ohlašující vznik a je-li to nezbytné i trvání a skončení nebezpečné situace. Čl. 3.2.3: 
Sluchovým varovný signál: (auditory warning signal) signál, ohlašující možnost nebo 
aktuální výskyt nebezpečné situace vyžadující provedení vhodných opatření pro vyloučení 
nebo kontrolu nebezpečí. Tato mezinárodní norma neplatí pro slovní varování před 
nebezpečím (například výkřiky, oznamování tlampačem). Pro slovní výstražné signály je 
určena ISO 9921. Touto mezinárodní normou nejsou ovlivněny zvláštní předpisy týkající se 
například veřejného ohrožení a veřejné dopravy. 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 7731 byla vydána v dubnu 2006 
a nahradila ČSN EN ISO 457 z prosince 1994.  

ČSN EN 14907 (83 5613) Kvalita ovzduší. Normovaná gravimetrická metoda 
stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic. Uvádí normovanou metodu stanovení 
hmotnostní frakce PM2,5 v aerosolových částicích venkovního ovzduší založenou na odběru 
aerosolových částic na filtru a jejich následném zvážení. Doba odběru vzorku v průběhu 
měření činí asi 24 hodin a v souladu s příslušnou směrnicí se výsledky vyjadřují v µg/m3 za 
stavových podmínek aktuálních v okolí vstupního otvoru vzorkovacího zařízení v době 
odběru vzorku. Rozsah použití této normy je od 1 µg/m3 (tj. mez detekce této normované 
měřicí metody vyjádřená nejistotou) do 120 µg/m3 (tj. maximální hmotnostní koncentrace 
zjištěná v průběhu terénních zkoušek prováděných CEN/TC 264/WG 15 při validaci této 
metody). V příloze A jsou uvedeny dva postupy hodnocení shody, které určují, zda se 
hodnocená metoda svými výsledky liší jen málo nebo zásadním způsobem od výsledků 
získaných touto normovanou metodou. Protože tato evropská norma není určena výhradně pro 
automatizovaný monitoring hmotnostní frakce PM2,5 v aerosolových částicích venkovního 
ovzduší, lze postupy zjišťování shody uvedené v příloze A použít jak pro jednorázové, tak pro 
automatizované metody. Podle informativní Přílohy ZA zahrnuje základní požadavky 
Směrnice Evropské rady 1999/30/ES z 22. dubna 1999 uvádějící limitní hodnoty oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, aerosolových částic a olova ve venkovním 
ovzduší. ČSN EN 14907 byla vydána v březnu 2006.  

ČSN EN 14902 (83 5621) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, 
As a Ni ve frakci PM 10 aerosolových částic. Uvádí metodu stanovení olova [Pb], kadmia 
[Cd], arsenu [As] a niklu [Ni] v aerosolových částicích venkovního ovzduší, kterou lze využít 
v rámci Směrnice evropské rady o hodnocení kvality venkovního ovzduší. Měřítka výkonu 
určená pro tuto metodu jsou uvedena v této normě. Charakteristiky této metody byly zjištěny 
srovnávacími terénními validačními zkouškami, které se uskutečnily na čtyřech stanovištích 
v Evropě. Tato evropská norma určuje metodu vzorkování Pb, Cd, As a Ni tvořících součást 
frakce PM 10 aerosolových částic, mikrovlnný rozklad těchto vzorků a analýzu v grafitové 
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katodě metodou atomové absorpční spektrometrie nebo hmotové spektrometrie 
s (kvadrupolově) indukčně vázaným plazmatem. Této evropské normy lze použít ke stanovení 
Pb, Cd, As a Ni jako součásti aerosolové frakce PM 10 v koncentračních rozsazích uvedených 
v tabulce 1.  

Meze stanovitelnosti metody v ng/m3. 
 Dolní mez Horní mez 
Pb 1 4 000 
Cd 0,1 50 
As 0,5 350 
Ni 2 100 

 
K pozornosti doporučujeme Přílohu ZA, kde se uvádí: „Tato evropská norma byla připravena 
na základě zmocnění uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného 
obchodu: tato evropská norma zahrnuje základní požadavky Směrnice evropské rady pro 
hodnocení a řízení kvality venkovního ovzduší [96/63/ES], její 1. dceřinné směrnice 
[1999/30/ES] a 4. dceřinné směrnice [2004/107/ES]. UPOZORNĚNÍ: V rozsahu použití této 
evropské normy je nutno počítat i s dalšími požadavky a dalšími směrnicemi EU.“ Poznámka 
recenzenta: O způsobu převedení těchto směrnic do právního řádu ČR není v normě uvedeno 
nic. ČSN EN 14902 byla vydána v únoru 2006.  

ČSN EN 14662-1 (83 5772) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení 
benzenu. Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou 
desorpcí a analýzou plynovou chromatografií. Podává obecný návod pro odběr vzorků 
a analýzu benzenu v ovzduší prosáváním sorpční trubicí, tepelnou desorpcí a kapilární 
plynovou chromatografií. Tato část odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční 
metody stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání 
výsledků měření s určenými ročními limitními hodnotami. Této části lze použít ke stanovení 
benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu 
odebraném zpravidla v období 24 hodin. ČSN EN 14662-1 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14662-2 (83 5772) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení 
benzenu. Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí 
rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií. Podává obecný návod pro odběr 
vzorků a analýzu benzenu v ovzduší prosáváním sorpční trubicí, desorpcí rozpouštědlem 
a kapilární plynovou chromatografií. Této části lze použít ke stanovení benzenu ve 
venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu objemu 1 m3 
odebraném zpravidla v období 24 hodin. Popsaná metoda je založena na odběru vzorků 
vzorkovacími trubicemi naplněnými zpravidla 100 mg aktivního uhlí a desorpci za použití 
sirouhlíku. Kromě aktivního uhlí lze použít i jiných sorbetů za předpokladu, že se prokáže 
shoda charakteristik použitých postupů. Kromě sirouhlíku lze použít i jiných rozpouštědel za 
předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů. ČSN EN 14662-2 byla 
vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14662-3 (83 5772) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení 
benzenu. Část 3: Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza 
plynovou chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody 
stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků 
měření s určenými ročními limitními hodnotami. Tato část normy uvádí návod k měření 
automatizovanými plynovými chromatografy a k jejich typovému schválení. Použití 
automatizovaných zařízení odlišuje tuto část normy od ostatních částí, včetně postupu pro 
volbu vhodného automatizovaného chromatografu, za použití typových zkoušek. Popsány 
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jsou rovněž požadavky pro terénní použití těchto zařízení. Této normy lze použít ke stanovení 
benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 (přepočteno na standardní 
podmínky 101,3 kPa a 293 K). Toto koncentrační rozmezí reprezentuje i certifikovaný rozsah 
benzenu při typové schvalovací zkoušce. ČSN EN 14662-3 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14662-4 (83 5772) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení 
benzenu. Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou 
chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody stanovení 
benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření 
s určenými ročními limitními hodnotami. Tato část podává obecný návod pro odběr vzorků 
a analýzu benzenu v ovzduší difúzním vzorkováním, tepelnou desorpcí a kapilární plynovou 
chromatografií. Této části lze použít ke stanovení benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 
0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období 14 dnů. 
ČSN EN 14662-4 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN EN 14662-5 (83 5772) Kvalita ovzduší. Normovaná metoda stanovení 
benzenu. Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou 
plynovou chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody 
stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků 
měření s určenými ročními limitními hodnotami. Tato část normy podává obecný návod pro 
odběr vzorků a analýzu benzenu v ovzduší difúzním vzorkováním, desorpcí rozpouštědlem 
a kapilární plynovou chromatografií. Této části lze použít ke stanovení benzenu ve 
venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném 
zpravidla v několika dnech a týdnech. Pro odběr vzorků benzenu je doporučena řada zařízení, 
z nichž každé se vyznačuje různým rozsahem použití zvláště s ohledem na optimální dobu 
expozice. Kromě aktivního uhlí lze použít i jiných sorbentů a rovněž kromě sirouhlíku lze 
použít i jiných rozpouštědel, v obou případech za předpokladu, že se prokáže shoda 
charakteristik použitých postupů. ČSN EN 14662-5 byla vydána v lednu 2006. 

ČSN P CEN/TS 14778-2 (83 8211) Tuhá biopaliva. Vzorkování. Část 2: Metody 
vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty. Popisuje metody pro 
odběr vzorků tuhých biopaliv, které jsou přepravovány nákladními auty a je použitelná pro 
tuhá biopaliva, která jsou buď: - jemné a sypké materiály pravidelného tvaru, o rozměru částic 
do 10 mm, které se mohou vzorkovat lopatkou nebo přiváděním potrubím, např.: piliny, 
pecky oliv a dřevěné pelety; - hrubé nebo sypké materiály nepravidelného tvaru, o rozměru 
částic do 200 mm, které se mohou vzorkovat vidlemi nebo lopatou, např.: dřevní štěpky a 
ořechové skořápky, zbytky z lesních štěpků a volná sláma. Metoda se může použít například, 
pro zkoušení sypné hmotnosti, odolnosti, zrnitostního rozdělení, obsahu vody, obsahu popela, 
chování tání popela, spalného tepla, chemického složení a nečistoty. ČSN P CEN/TS 14778-2 
byla vydána v květnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 14779 (83 8212) Tuhá biopaliva. Vzorkování. Metody přípravy 
vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů. Popisuje metody pro přípravu 
vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů a je použitelná pro tuhá biopaliva, která jsou 
buď: - jemné a sypké materiály pravidelného tvaru, o rozměru částic do 10 mm, které se 
mohou vzorkovat lopatkou nebo přiváděním potrubím, např.: piliny, pecky oliv a dřevěné 
pelety; - hrubé nebo sypké materiály nepravidelného tvaru, o rozměru částic do 200 mm, 
které se mohou vzorkovat vidlemi nebo lopatou, např.: dřevní štěpky a ořechové skořápky, 
zbytky z lesních štěpků a volná sláma; – balíkované materiály, které vyžadují použití 
speciálního vzorkovacího nářadí, nemají-li být žoky nebo balíky pro vzorkování otevírány 
násilím, např. balíkovaná sláma nebo tráva; - velké kusy (částečky o velikosti nad 200 mm), 
které se ručně vybírají; - vláknitý a rostlinný odpad zbavený vody pásovým kalolisem. 
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Metody popsané v této specifikaci se mohou použít například, pro zkoušení sypné hmotnosti, 
odolnosti, zrnitostního rozdělení, obsahu vody, obsahu popela, chování tání popela, spalného 
tepla, chemického složení a znečištění. ČSN P CEN/TS 14779 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 14780 (83 8213) Tuhá biopaliva. Metody přípravy vzorku. 
Popisuje metody pro snížení celkových vzorků na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků 
na podvzory a analytické vzorky pro obecný rozbor a je použitelná pro tuhá biopaliva, která 
jsou buď: - jemné a sypké materiály pravidelného tvaru, o rozměru částic do 10 mm, které se 
mohou vzorkovat lopatkou nebo přiváděním potrubím, např.: piliny, pecky oliv a dřevěné 
pelety; - hrubé nebo sypké materiály nepravidelného tvaru, o rozměru částic do 200 mm, 
které se mohou vzorkovat vidlemi nebo lopatou, např.: dřevní štěpky a ořechové skořápky, 
zbytky lesní štěpky a volná sláma; – velké kusy o velikosti nad 200 mm. Metody popsané 
v této specifikaci se mohou použít pro přípravu vzorku, například pro zkoušení sypné 
hmotnosti, odolnosti, zrnitostního rozdělení, obsahu vody, obsahu popela, chování tání 
popela, spalného tepla, chemického složení a znečištění. ČSN P CEN/TS 14780 byla vydána 
v květnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15103 (83 8215) Tuhá biopaliva. Metody stanovení sypné 
hmotnosti. Popisuje metodu stanovující sypnou hmotnost tuhých biopaliv použitím 
normalizované odměrné nádoby. Tato metoda je použitelná na všechna tuhá biopaliva 
s horním jmenovitým rozměrem maximálně 100 mm. Sypná hmotnost není absolutní hodnota, 
a proto by měly být podmínky pro její stanovení normalizovány tak, aby se získaly 
srovnatelné výsledky měření. ČSN P CEN/TS 15103 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15150 (83 8218) Tuhá biopaliva. Metody stanovení hustoty částic. 
Popisuje metodu stanovení hustoty částic lisovaných paliv, např.: pelet nebo briket. Hustota 
částic není absolutní hodnota a podmínky pro její stanovení musí být normalizovány, aby 
umožnily provádět srovnávací stanovení. ČSN P CEN/TS 15150 byla vydána v květnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15104 (83 8216) Tuhá biopaliva. Stanovení celkového obsahu 
uhlíku, vodíku a dusíku. Instrumentální metody. Popisuje metodu pro stanovení celkového 
obsahu uhlíku, vodíku a dusíku v tuhých biopalivech. Na konci čl. 5.1 v kapitole Chemikálie 
a kalibrační etalony je toto VAROVÁNÍ: Při manipulaci s chemikáliemi je nutno dávat 
pozor, protože mnohé z nich jsou toxické a leptavé. ČSN P CEN/TS 15104 byla vydána 
v dubnu 2006. 

ČSN P CEN/TS 15105 (83 8217) Tuhá biopaliva. Metody stanovení obsahu 
chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě. Popisuje metodu pro stanovení obsahu ve 
vodě rozpustných chloridů, sodíku a draslíku v tuhých biopalivech extrakcí vodou v uzavřené 
vzorkovnici a jejich následnou kvantifikaci různými analytickými technikami. Tato metoda je 
použitelná pro všechna tuhá biopaliva s obsahem ve vodě rozpustných chloridů větším než 
50 mg/kg a obsahem sodíku a draslíku větším než 10 mg/kg. ČSN P CEN/TS 15105 byla 
vydána v dubnu 2006. 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou. Platí pro 
všechny práce s půdou, a to i při zakládání a následné péči o: - rostliny a jejich výsadby podle 
ČSN 83 9021; - trávníky a jejich zakládání podle ČSN 83 9031; - technicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu podle ČSN 83 9041; - rozvojovou a udržovací péči podle 
ČSN 83 9051; - ochranná opatření podle ČSN 83 9061. Nevztahuje se na trávníky 
sportovních hřišť podle ČSN DIN 18035-4. ČSN 83 9011 byla vydána v únoru 2006. 
Nahradila ČSN DIN 18915 z června 1997. 
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ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba. 
Platí pro rostliny a jejich výsadbu při úpravách krajiny. ČSN 83 9021 byla vydána v únoru 
2006. Nahradila ČSN DIN 18916 z června 1997. 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině. Trávníky a jejich 
zakládání. Platí pro zakládání trávníků výsevem nebo s použitím předpěstovaných trávníků, 
travních drnů a segmentů vegetace a také pro jiné výsevy při úpravách krajiny. Nevztahuje se 
na: - zakládání trávníků na sportovních hřištích podle ČSN DIN 18035-4; - trávníky ke 
stabilizaci vodních toků, ochranných hrází a pobřežních dun podle DIN 19657 (v ČR není tato 
otázka upravena zvláštní normou); - výsevy v rámci stabilizace terénu podle ČSN 83 9041. 
ČSN 83 9031 byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN DIN 18917 z června 1997. 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině. Technicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu. Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých 
a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce. Platí pro stabilizační 
konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých částí rostlin a neživých materiálů 
k zabránění, případně omezení eroze, sesuvů půdy a padání kamene, jakož i pro vegetační 
úpravy ploch, které jsou působením přírodních vlivů nebo technickými zásahy zbaveny 
svrchní vrstvy půdy. Platí rovněž pro násypy zemin, haldy a skládky. Tato norma se 
nevztahuje na: - stabilizaci vodních toků, ochranných hrází a pobřežních dun podle 
DIN 19657 (v ČR není tato otázka upravena zvláštní normou); - stabilizaci ploch výsadbami 
podle ČSN 83 9021 a výsevními metodami podle ČSN 83 9031; - konstrukce na ochranu proti 
padajícím kamenům. ČSN 83 9041 byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN DIN 18918 
z června 1997. 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační plochy. Platí pro rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, včetně 
ploch stabilizovaných technicko-biologickými konstrukcemi podle ČSN 83 9041. Tato norma 
se nevztahuje na plochy trávníků na sportovních hřištích založené podle ČSN DIN 18035-4. 
ČSN 83 9051 byla vydána v únoru 2006. Nahradila ČSN DIN 18919 z června 1997. 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině. Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Platí pro plánování a provádění stavebních 
prací v sídlech a volné krajině. Slouží k ochraně a zachování jednotlivých stromů a porostů 
rostlin (vegetačních ploch), tvořených např. stromy, keři, travami a bylinami, neboť 
ekologickou, klimatickou, estetickou, ochrannou nebo další hodnoty stávajících 
rostlin/výsadeb nelze obvykle buď vůbec nahradit, nebo jejich obnovy lze dosáhnout až po 
mnoha letech. Další pokyny a směrnice k ochranným opatřením pro stromy a keře, a také 
grafická znázornění, jsou uvedeny v německém dokumentu pro řešení těchto otázek (viz 
Bibliografie – v ČR podobný dokument vydán nebyl). Obsahují také ochranná opatření pro 
další vegetační plochy a živočichy. ČSN 83 9061 byla vydána v únoru 2006. Nahradila 
ČSN DIN 18920 z června 1997. 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 54 
2005 51 
2004 48 
2003 47 
2002 62 
2001 48 
2000 42 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. Pohyb norem 
v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 336 
2005 314 
2004 295 
2003 280 
2002 273 
2001 251 
2000 222 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě zachytili 3 nové nebo novelizované normy.  

ČSN EN ISO 5840 (85 2927) Kardiovaskulární implantáty. Protézy srdečních 
chlopní. Platí pro všechny prostředky, určené jako náhrada srdeční chlopně k implantaci do 
lidského srdce. Norma platí jak pro nově vyvíjené, tak pro modifikované náhrady srdečních 
chlopní a pomocné prostředky, balení a značení požadované pro jejich implantaci a pro určení 
odpovídající velikosti náhrady srdeční chlopně, která má být implantována. Norma naznačuje 
přístup k vymezení návrhu a výroby náhrady srdeční chlopně pomocí řízení rizika. Volba 
vhodných přejímacích zkoušek a metod se odvozuje z posouzení rizika. Mezi tyto zkoušky 
patří ty, jimiž se posuzují fyzikální, chemické, biologické a mechanické vlastnosti náhrad 
srdečních chlopní a jejich materiálů a součástí. Mohou to být i zkoušky určené pro 
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preklinické hodnocení in vivo a klinické hodnocení hotové náhrady srdeční chlopně. Norma 
předepisuje konstrukční specifikace a minimální specifikace vlastností náhrad srdečních 
chlopní, pokud jsou zdůvodněny existujícími příslušnými vědeckými a/nebo klinickými 
důkazy. Do předmětu této normy nespadají náhrady srdečních chlopní určené k implantaci do 
umělého srdce nebo do podpůrných srdečních prostředků. Rozsáhlá norma, cca 82 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: Směrnice 93/42/EHS je 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 v platném znění. ČSN EN ISO 
5840 byla vydána v dubnu 2006. Nahradila ČSN EN 12006-1 z července 2000. 

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. 
Připravují se tyto části: Část 19: Fyzikálně chemická, mechanická a morfologická 
charakterizace a Část 20: Principy a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických 
prostředků. V prvém pololetí 2006 byla k dispozici tato část: 

ČSN EN ISO 10993-18 (85 5220) Biologické hodnocení zdravotnických 
prostředků. Část 18: Chemická charakterizace materiálů. Popisuje rámec pro určení 
totožnosti materiálu, identifikaci a kvantitativní stanovení jeho chemických složek. Získané 
informace o chemickém charakteru je možno použít pro řadu významných aplikaci, např.: 
- jako součást posouzení celkové biologické bezpečnosti zdravotnického prostředku 
((ČSN EN) ISO 10993-1 a (ČSN EN) ISO 14971); - měření obsahu vyluhovatelných látek ve 
zdravotnickém prostředku za účelem posouzení shody s přípustným limitem, odvozeným pro 
takovou látku na základě posouzení zdravotního rizika ((ČSN EN) ISO 10993-17); 
- posouzení ekvivalence navrženého materiálu s klinicky zavedeným materiálem; - posouzení 
ekvivalence konečného zdravotnického prostředku s prototypovým zdravotnickým 
prostředkem, pro kontrolu relevance údajů o prototypovém zdravotnickém prostředku, které 
mají být použity jako podklad pro posouzení konečného zdravotnického prostředku; 
- vyhledávání potenciálně nových materiálů z hlediska jejich vhodnosti pro zdravotnický 
prostředek určený k navrženému klinickému použití. Řada norem (ČSN EN) ISO 10993 je 
použitelná v případech, kdy materiál nebo zdravotnický prostředek přicházejí do styku s tělem 
přímo nebo nepřímo (viz 4.2.1 (ČSN EN) ISO 10993-1:2003). Tato část norem řady 
(ČSN EN) ISO 10993 je určena dodavatelům materiálů a výrobcům zdravotnických 
prostředků pro posuzování biologické bezpečnosti. Za pozornost stojí Příloha ZA, která 
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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 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 v platném znění. ČSN EN ISO 10993-18 byla vydána v únoru 
2006.  

ČSN EN 14683 (85 5812) Operační masky. Požadavky a metody zkoušení. 
Specifikuje požadavky na konstrukci a provedení a dále metody zkoušení operačních masek, 
určených k omezení přenosu infekčních agens z personálu na pacienty (a v určitých situacích 
také naopak) v průběhu operačních zákroků na operačních sálech a jiných zdravotnických 
zařízeních s podobnými požadavky. Tato norma není použitelná pro masky určené výhradně 
pro osobní ochranu personálu. 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: Směrnice 93/42/EHS je 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 v platném 
znění. ČSN EN 14683 byla vydána v květnu 2006. 

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. Pohyb norem v této velmi malé třídě od 
r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006   2 
2005   2 
2004   7 
2003   7 
2002   7 
2001 123 
2000 123 

 
Většina norem této třídy byla pro zastaralost v r. 2002 bez náhrady zrušena. V prvém 

pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme v této třídě 
nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu. 

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 

 176



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 1: 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. Poznámka recenzenta 2: 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. V SZÚ proto tato třída není 
systematicky sledována. Pohyb v této velmi rozsáhlé (a prakticky největší třídě technických 
norem) od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 3727 
2005 3649 
2004 3553 
2003 3337 
2002 3078 
2001 2430 
2000 1910 

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. Pohyb norem v této malé třídě od r. 2000 je patrný 
z následující tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006   5 
2005   5 
2004   7 
2003 15 
2002 19 
2001 20 
2000 20 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  
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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. Pohyb norem v této malé třídě 
od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006   6 
2005   8 
2004   8 
2003 22 
2002 24 
2001 25 
2000 25 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 210 
2005 198 
2004 195 
2003 188 
2002 185 
2001 187 
2000 174 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 8 nových nebo novelizovaných norem.  

ČSN 91 0100 Nábytek. Bezpečnostní požadavky. Předmětem normy jsou požadavky 
na nábytek, který neohrožuje bezpečnost osob a životní prostředí. Podle normy se považuje za 
bezpečný nábytek, který neohrožuje zdraví člověka při jeho výrobě a užívání, neohrožuje 
životní prostředí použitými materiály, výrobními procesy, emisemi a odpady, vysokou 
spotřebou energie a procesem likvidace výrobku po ukončení jeho životnosti. Tyto požadavky 
naplňují jednotlivé kapitoly normy; nejrozsáhlejší jsou požadavky na konstrukci, rozdělené – 
vedle všeobecných – pro nábytek sedací, úložný, jídelní a pracovní a speciální a doplňkový. 
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Dále norma obsahuje informativní Přílohu A s obrazovým znázorněním možných nebezpečí 
a rizik. ČSN 91 0100 byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN 91 0102 Nábytek. Povrchová úprava dřevěného nábytku. Technické 
požadavky. Platí pro hodnocení povrchové úpravy dřevěného nábytku a dřevěných částí 
kovového nábytku, provedené nátěrovými hmotami a olepovacími materiály (lamináty, 
fóliemi) a stanoví technické požadavky pro toto hodnocení. Neplatí pro ekologický nábytek 
a nábytek pro venkovní použití. ČSN 91 0102 byla vydána v červnu 2006. Nahradila 
ČSN 91 0102 z 2. 6. 1986. 

ČSN EN 14749 (91 0240) Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky. 
Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. Specifikuje bezpečností požadavky a metody 
zkoušení pro konstrukci všech typů kuchyňských a koupelnových úložných jednotek 
a domácího úložného nábytku, které jsou zcela smontovány a připraveny k používání, včetně 
kuchyňských a koupelnových pracovních desek a pohyblivých a nepohyblivých částí a částí 
vyrobených ze skla. Tato norma se vztahuje pouze na úložnou funkci. Pokud má nábytek další 
funkce, je nutné, aby rovněž splňoval požadavky příslušné evropské bezpečnostní normy pro 
tyto funkce. Neplatí pro jednotky, které jsou obsaženy v (ČSN) EN 71-1:1998/A7:2002 ani 
pro cateringová zařízení. Bezpečnost závislá na konstrukci stavby není zahrnuta, např. 
pevnost závěsných skříněk zahrnuje pouze skříňku a její části. Stěna a upevnění na stěnu 
nejsou zahrnuty. Zkoušky stability pro úložný nábytek zahrnují náhradu za skloněné nebo 
nerovné podlahy a účinek měkkých koberců. ČSN EN 14749 byla vydána v květnu 2006. 
Nahradila ČSN EN 1153 z dubna 1998 a ČSN EN 1727 z října 2004. 

ČSN EN 695 (91 4107) Kuchyňské dřezy. Připojovací rozměry. Vydána v březnu 
2006. Nahradila ČSN EN 695 z ledna 1999.  

ČSN EN 1143-1 (91 6011) Bezpečnostní úschovné objekty. Požadavky, klasifikace 
a metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 
trezorové dveře a komorové trezory. Vydána v březnu 2006. Nahradila 
ČSN EN 1143-1 z června 1998.  

ČSN EN 1047 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty. Klasifikace a metody 
zkoušení požární odolnosti. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Datové skříně 
a vložné disketové schránky a Část 2: Datové komory a datové kontejnery. V prvním pololetí 
2006 byla k dispozici tato část:  

ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty. Klasifikace a metody 
zkoušení požární odolnosti. Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. 
Specifikuje požadavky na požární odolnost datových skříní a vložných disketových schránek. 
Pro stanovení schopnosti datových skříní chránit proti účinkům požáru jejich obsah, který je 
citlivý na teplotu a vlhkost, slouží dvě zkušební metody: zkouška požární odolnosti a zkouška 
tepelným šokem a pádem. Uvažují se dva stupně intenzity požáru (S 60 a S 120) dané dobou 
tepelného namáhání a tři třídy ochrany (P, D a DIS) dané maximálně přípustným nárůstem 
teploty a vlhkosti ve vnitřním prostoru datové skříně. Poznámka recenzenta: P = papírové 
dokumenty citlivé na teplo, D a DIS = nosiče dat citlivé na teplo, s tím, že je ona citlivost 
u těchto skupin přesně definována. Jsou uvedeny požadavky na zkušební vzorky a jejich 
technickou dokumentaci, shodu vzorků s dokumentací, přípravu zkoušky a zkušební metody. 
Nárůst teploty během zkoušek datových skříní a vložných disketových schránek bude brán 
v úvahu při instalaci vložných disketových schránek. Popis instalace vložných disketových 
schránek by měl být součástí technické dokumentace výrobce. ČSN EN 1047-1 byla vydána 
v květnu 2006. Nahradila ČSN EN 1047-1 z května 1998. 
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ČSN EN 685 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny. 
Klasifikace. Vydána v lednu 2006. Nahradila ČSN EN 685 z října 1997. 

ČSN EN 13845 (91 7887) Pružné podlahové krytiny. Polyvinylchloridové 
podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí. Specifikace. Vydána v dubnu 
2006. 

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. Pohyb norem v této velmi malé třídě od r. 2000 je 
patrný z následující tabulky: 

Rok: Počet platných 
norem k 1. lednu: 

2006 3 
2005 3 
2004 3 
2003 5 
2002 5 
2001 5 
2000 6 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných 

norem k 1. lednu: 
2006 197 
2005 180 
2004 174 
2003 164 
2002 149 
2001 135 
2000 126 

 

V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 
v této třídě zachytili 4 nové nebo novelizované normy.  
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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 prvém pololetí 2006 byly k dispozici tyto části: 

ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 1: Mechanické a fyzikální 
vlastnosti. Stanovuje požadavky a metody zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
hraček. Tato norma platí pro dětské hračky, přičemž hračkami jsou všechny výrobky nebo 
materiály, které byly vyvinuty nebo jsou jasně určeny pro použití při hrách dětí mladších než 
14 let. Vztahuje se na nové hračky, bere v úvahu dobu trvání jejich předvídatelného 
a normálního použití a při používání hraček určeným nebo předvídatelným způsobem počítá 
s normálním chováním dětí. Norma obsahuje specifické požadavky na hračky pro děti mladší 
36 měsíců a pro velmi malé děti, které ještě neumějí samy sedět. Měkce vycpané hračky 
jednoduchého tvaru, které jsou určeny pro držení a mazlení, jsou pro účely této normy 
považovány za hračky pro děti mladší 36 měsíců. Tato norma též stanovuje požadavky na 
obaly, značení a průvodní texty. Norma se nevztahuje na hudební nástroje, sportovní potřeby 
nebo podobné předměty, ale platí pro hračky, které tyto předměty napodobují. Nezabývá se 
hledisky elektrické bezpečnosti hraček. Tu řeší norma EN 50088 „Bezpečnost elektrických 
hraček“. Norma dále velmi podrobně vypočítává výrobky, které podle této evropské normy 
nelze považovat za hračky. Rozsáhlá norma, cca 73 stran. Za pozornost stojí Příloha A, která 
podrobně vysvětluje a odůvodňuje požadavky této normy a 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 71-1 byla vydána v květnu 2006. 
Nahradila ČSN EN 71-1 z ledna 2000. 

ČSN EN 71-11 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 11: Organické chemické 
sloučeniny. Analytické metody. Stanovuje metody analýzy extraktů hraček a materiálů 
hraček, připravených podle postupů vzorkování stanovených v (ČSN) EN 71-10, aby bylo 
možno posuzovat soulad s chemickými požadavky stanovenými v (ČSN) EN 71-9. Obsahuje 
analytické metody pro identifikaci a stanovení následujících skupin organických chemikálií: 
zpomalovače hoření; barviva; primární aromatické aminy; monomery a rozpouštědla; 
prostředky na ochranu dřeva; konzervační prostředky; změkčovadla. Za pozornost stojí 
kapitola 4 – Bezpečnostní opatření, v níž se prohlašuje, že při přípravě této normy byl brán 
zřetel na minimalizaci odpadů. Je na odpovědnosti uživatelů, aby při manipulaci s materiály 
pro analytické metody, které jsou specifikovány v této normě, používali bezpečné a vhodné 
pracovní postupy. Konkrétně se uvádí, že - je třeba konzultovat s výrobci určité podrobnosti, 
jako jsou bezpečnostní listy materiálů a jiná doporučení; - ve všech laboratorních prostorách 
je nutno používat ochranné brýle a pláště; - s jedovatými a/nebo karcinogenními látkami je 
nutno zacházet opatrně; - roztoky organických rozpouštědel se musí připravovat v digestoři; 
 - rozpouštědla je nutno zneškodňovat v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. 
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 71-11 byla vydána v červnu 2006.  
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ČSN EN 13209-2 (94 3458) Výrobky pro péči o dítě. Nosiče dětí. Bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení. Část 2: Měkký nosič. Specifikuje bezpečnostní požadavky 
a metody zkoušení pro měkké nosiče dětí, tj. nosiče bez rámu. Tyto nosiče jsou určené 
k přenášení dítěte tak, že se dítě v nosiči připevněném k trupu opatrovníka nachází ve svislé 
poloze. Je nezbytné, aby nosiče byly zkonstruovány tak, aby opatrovník měl při stání a/nebo 
chůzi volné ruce. Tyto nosiče se používají pro děti s minimální hmotností 3,5 kg. Zvlášť 
podrobně jsou stanoveny chemické požadavky na materiály (migrace kovů) a požadavky na 
informace o výrobku. Konkrétně se podle čl. 8.5.1 požaduje, aby návod pro bezpečné 
používání měl v záhlaví uvedeno: DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ 
NAHLÉDNUTÍ. Dále v čl. 8.5.2 se požadují následující VAROVÁNÍ: Vaše rovnováha 
může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také pohybem dítěte; VAROVÁNÍ: 
Dávejte pozor, když se shýbáte nebo předkláníte; VAROVÁNÍ: Tento nosič není vhodný 
pro používání při sportovních aktivitách. ČSN EN 13209-2 byla vydána v dubnu 2006.  

ČSN EN 14916 (94 4302) Domácí varné nádobí. Grafické značky (piktogramy). 
Specifikuje grafické značky umístěné na varné nádobí nebo jeho obalu k informování 
zákazníka o tepelných zdrojích pro které byly výrobky navrženy. Ve stručné normě, cca 
8 stran je normalizováno celkem 7 piktogramů. ČSN EN 14916 byla vydána v červnu 2006. 

Třída 97 - Výměna dat 

Obsahuje technické normy vztahující se zejména k výměně dat, např. sborníky 
datových prvků, číselníky, sborníky segmentů, zpráv, popis datové základny, modely 
dokladů, čárové kódy EAN, dále normy pro prezentaci data a času, pro bankovnictví, 
elektronickou výměnu dat apod. V SZÚ není tato třída českých technických norem 
systematicky sledována. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 183 
2005 181 
2004 171 
2003 151 
2002 146 
2001 137 
2000 152 

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. Pohyb norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 
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Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 60 
2005 60 
2004 54 
2003 39 
2002 33 
2001 20 
2000 0 

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. Pohyb 
norem v této třídě od r. 2000 je patrný z následující tabulky: 

 
Rok: Počet platných norem k 1. lednu: 
2006 19 
2005 19 
2004 22 
2003 20 
2002 22 
2001 27 
2000 27 

 
V prvém pololetí r. 2006, z něhož pocházejí dále uvedené recenze a záznamy, jsme 

v této třídě nezachytili žádnou novou nebo novelizovanou normu.  
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