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Zasedání TNK 3 „Osobní ochranné prostředky“ se konalo dne 18. 10. 2011 od 10 hod. v zasedací
místnosti KAPLAN Odboru technické normalizace ÚNMZ v Konferenčním centru, Biskupský dvůr
5, Praha 1.

Přítomni:  Ing. Bezděk (VOP-026 Šternberk, s.p. Vyškov),  Ing. Devera (3M), Ing. Dostálová
(ITC), Ing. Havlů (ÚNMZ), Ing. Nebesář (MVČR, ředitelství HZS ČR), Ing. Pleskot
(SZÚ Jablonec), Šachová (VÚBP), Ing. Škréta (VÚBP),.

Omluveni: Ing. Varta (SUIP), Ing. Švejdová (TZÚ), Ing. Vavřín (VVUÚ)
Nepřítomni: MUDr. Brádka (SÚJCHBO), MUDr. Hlávková (Státní zdravotní ústav), Ing. Židlík

(TL Opava)

Prezenční listina je v příloze č. P1.

Jednání řídil Ing. Škréta, předseda komise.

1. Po uvítání přítomných byl schválen návrh programu:

1. Uvítání přítomných, schválení programu jednání - předseda
2. Kontrola úkolů - předseda
3. Personální záležitosti – předseda, tajemník
4. Informace o aktuální situaci v ÚNMZ - tajemník
5. Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN - předseda, tajemník
6. Informace o probíhajících úkolech plánu PTN na rok 2011- předseda, tajemník
7. Různé
8. Závěr

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

· Úkol 04/09 – Ukončit členství Ing. Planičky v TNK 3 z důvodu jeho odchodu do důchodu:
splněno

· Úkol 05/09 – Zajistit aktualizaci stránek TNK 3 a zveřejnění zápisu:
splněno

3. Personální záležitosti v TNK 3

· Pro spolupráci s ÚNMZ při posuzování projektů vznikajících v rámci evropských a
mezinárodních normalizačních  komisí  byl jako kontaktní osoba určen Ing. Ondřej Varta,
ředitel odboru BOZP SUIP, viz dopis v příloze č. P2.

Úkol 01/11 – Jmenovat Ing. Ondřeje Vartu za člena TNK 3.

T- do 15.11.2011 Z – Ing. Havlů

· Ostatní členové TNK 3 se i nadále věnují práci v komisi. Přítomní byli vyzváni, aby
aktualizovali své kontaktní údaje.

· Seznam členů TNK 3 platný k 18. 10. 2011 je v příloze č. P3.
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4. Informace o aktuální situaci v ÚNMZ

· Ing. Havlů seznámila členy TNK se současnou situací na ÚNMZ. Novým ředitelem odboru
technické normalizace se stal Ing. Jiří Kratochvíl. Vedoucí oddělení chemie a životního
prostředí, kam spadá problematika OOP je nově Ing. Andrea Peková.

· Podle současně platné praxe se zadávají překlady norem až po schválení konečného znění
normy originální normy (formal vote). Důvodem jsou finanční úspory, ale pro zpracovatele to
také znamená konečné a jasně dané zadání textu, což se může projevit na jeho kvalitě.

· K zavedení norem se nyní vyjadřují ústřední správní úřady (ÚSU) prostřednictvím TNK, což
může rovněž přispět ke zrychlení procesu přebírání zahraničních norem.

· Stále je potřeba uvážlivě rozhodovat, které normy je potřeba zavádět překladem. U
harmonizovaných norem je překlad vhodný, nikoliv však vždy nutný.

· Plánovací listy jsou nyní posílány e-mailem a uplatňuje se u nich elektronický podpis. K tomuto
systému zatím nejsou připomínky.

5. Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN
Ing. Havlů seznámila přítomné s úkoly mezinárodní spolupráce.

V příloze č. P4 je seznam českých technických norem, které byly vydány od roku 2010.

Členové TNK 3 potom prodiskutovali stanoviska k projektům CEN s tímto výsledkem:

· TC 79
o EN 250 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový

vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 85
o EN ISO 16321 – Pracovní ochrana očí a obličeje –požadavky

Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 158
o EN 14572 - Ochranné přilby s vysokým stupněm ochrany pro jezdce na koních

Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku

o EN 13781 - Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních
bobů
Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku

o EN 13484 - Přilby pro sáňkaře
Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku

o EN 12492 - Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a
metody zkoušení
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

o EN 1384 - Přilby pro jezdce na koních
Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku

o EN 1385 - Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

o EN 966 - Přilby pro létání a podobné sporty
Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku
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o EN 1078  - Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 160
o EN 353-1 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé

zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

· TC 162
o EN 374-4 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4:

Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

o EN 1621-2 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část
2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

o EN 16350 – Ochranné rukavice proti riziku elektrostatické elektřiny
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

o EN 943-1 - Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně
kapalných aerosolů a pevných částic - Část 1: Požadavky na účinnost oděvů
ventilovaných a neventilovaných: "plynotěsných" (typ 1)
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

o EN 1621-4 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část
4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty – Požadavky a metody zkoušení
Stanovisko TNK :  kategorie C – Vyhlášení ve Věstníku

5. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2011

· V příloze č. P5  jsou informace o probíhajících úkolech plánu technické normalizace, které
zpracovala Ing. Havlů.

Různé

· Někteří členové TNK 3 (VÚBP) konstatovali, že stahování z databáze není zcela funkční,
popis chyby pošlou Ing. Havlů.

· Webová adresa TNK 3  je i nadále www.vubp.cz/tnk3.

Úkol 02/11 – Zajistit aktualizaci stránek TNK 3 a zveřejnění zápisu:

T- do 15.11.2011 Z – Ing. Škréta

Zapsal: Ing. Karel Škréta, Ing. Soňa Havlů


