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Praha 12.9. 2019 

ZÁPIS 

ze zasedání  

TNK 3 „Osobní ochranné prostředky“, 
které se konalo dne 12.9. 2019 v 10 hodin 

v zasedací místnosti Kaplan 

konferenčního centra ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 

Přítomni: prezenční listina uložena v sekretariátu v Agentury ČAS. 

 

Program: 

1. Zahájení (předseda) 

2. Personální otázky (předseda, tajemník) 

3. Normy ČSN (2016 - 2019) (tajemník) – Příloha č. 1 

4. Prověrka čistých ČSN (tajemník) - Příloha č. 2 

5. Rozpracované projekty příslušných evropských a mezinárodních komisí (tajemník) - Příloha č. 3 

6. Zaplánované a rozpracované úkoly (tajemník) - Příloha č. 4 

7. Různé 

8. Závěr 

ad 1: 

Zasedání se konalo v zasedací místnosti Kaplan v prostorách Agentury ČAS a ÚNMZ. Přítomné přivítal a 
zahájil předseda TNK 3 Ing. Škréta.  

ad 2: 

Vzhledem k tomu, že uběhlo tříleté funkční období předsednictví TNK 3, které zastával Ing. Škréta, bylo 
nutno provést hlasování o volbě předsedy na další tříleté období. Ing. Chalupová navrhla, aby v této 
funkci pokračoval ing. Škréta, který byl následně všemi zúčastněnými jednomyslně zvolen. Ing. Škréta 
s touto funkcí souhlasí a poděkoval všem za důvěru. Zároveň upozornil, že je potřeba pro další volební 
období hledat další kandidáty. 

V uplynulém období došlo k výměně některých členů, společnost 3M nyní zastupuje Ing. Pavliš, za ÚNMZ 
je nově jmenován Ing. Vindyš. Ing. Škréta přivítal novou členku TNK 3 Mgr.Vohníkovou, která zastupuje 
Fyzikální ústav AV ČR. 

ad 3: 

Ing. Chalupová informovala o normách vydaných od posledního zasedání, viz příloha 1.  
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Mgr. Slezáková z TZÚ Brno navrhla dodatečné překlad těchto norem: 

ČSN EN ISO 15025 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření 
plamene a  

ČSN EN 16689 Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické 
zásahy. 

Diskutovalo se o případném překladu normy ČSN EN ISO 9151 - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni 
- Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene a normy ČSN EN 1496 - Prostředky ochrany 
osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení. Zatím není jasné, zda se budou normy překládat. 

ad 4: 

Byly zkontrolovány čisté ČSN, viz příloha 2. Při kontrole se zjistilo, že je nutné nově vydat normu 
ČSN 83 2719. Ing. Chalupová informovala, že norma bude nově vydána pod označením 
TNI CEN/TR 15419. 

ad 5: 

Ing. Chalupová informovala o rozpracovaných úkolech. Protože je tabulka rozsáhla, bylo dohodnuto, že 
Ing. Chalupová rozešle tabulku členům TNK. Členové do tabulky vyznačí, které normy je vhodné převzít 
překladem a doplní krátké zdůvodnění překladu.  

ad 6: 

Ing. Chalupová informovala o zaplánovaných úkolech. Bylo dohodnuto, že bude vhodné dodatečně pře-
ložit normy ČSN EN 13274-7 a ČSN EN 13274-2.  

ad 7: 

Byla zkontrolována oblast působnosti TNK 3 a bylo konstatováno, že rozsah působnosti této TNK zůstává 
od posledního zasedání nezměněn, nebyly doplněny žádné SC v komisích CEN. V ISO/TC 94 byla zru-
šena SC 12. Ing. Chalupová navrhla změnit členství v ISO/TC 94 z p na o.  

Ing. Chalupová upozornila na možnost využití terminologické databáze při překladu normy. 

Ign. Dostálová vznesla dotaz, jak bude v budoucnu fungovat předávání informací o nových harmonizova-
ných normách. 

Ing. Bezděk vznesl ohledně informací o harmonizaci v seznamu norem na webu ČAS. Dříve byla infor-
mace o harmonizaci uvedena u vyhledané normy, v současnosti je tam odkaz do databáze harmonizova-
ných norem, kde je nutné danou normu vyhledat. 

Ing. Škréta v této souvislosti upozornil na v databázi norem zdarma, která je volně ke stažení na strán-
kách ČAS. Jedná se o užitečný offline program s databází informací o normách, která je měsíčně aktuali-
zována. Mimo jiné je v databázi informace o harmonizaci příslušné normy. Tyto informace stále odkazují 
na nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které je již zrušeno. 

V Praze dne 24.9.2019  

Zapsal: Ing. Marie Chalupová, tajemník TNK 3 

Schválil: Ing. Karel Škréta, předseda TNK 3 

 

 

 

https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik
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Přílohy:  Příloha 1 _vydané ČSN 

  Příloha 2 _Prověrka čistých ČSN 

  Příloha 3 _Rozpracované projekty 

  Příloha 4 _Zaplánované úkoly TNK 3 

  Příloha 5_Oblast působnosti TNK 3 


