
Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky
listopad 2012

Strana 1

Zasedání TNK 3 „Osobní ochranné prostředky“ se konalo dne 7. 11. 2012 od 10 hod. v zasedací
místnosti KAPLAN Odboru technické normalizace ÚNMZ v Konferenčním centru, Biskupský
dvůr 5, Praha 1.

Přítomni:  Ing. Bezděk (VOP CZ, lokalita Vyškov), Ing. Dostálová (ITC), Ing. Havlů (ÚNMZ),
Ing. Nebesář (MVČR, ředitelství HZS ČR), Ing. Pleskot (SZÚ Jablonec), Ing. Ronin
(OIP Středočeský kraj), Šachová (VÚBP), Ing. Škréta (VÚBP), Ing. Židlík (Technické
laboratoře Opava), Vítězslav Puc (Malina-Safety) - jako host.

Omluveni: Ing. Vavřín (VVUÚ)
Nepřítomni: MUDr. Brádka (SÚJCHBO), Ing. Devera (3M), MUDr. Hlávková (Státní zdravotní

ústav), Ing. Švejdová (TZÚ), Ing. Varta (SUIP).

Prezenční listina je v příloze P1.

Jednání řídil Ing. Škréta, předseda komise.

1. Po uvítání přítomných byl schválen navržený program:

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 - tajemník
6. Informace o probíhajících úkolech plánu PTN na rok 2012- tajemník
7. Různé
8. Závěr

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

· Úkol 01/11 – Jmenovat Ing. Vartu za člena TNK 3:
splněno

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

3. Personální záležitosti v TNK 3

· Byl zkontrolován seznam členů TNK 3 a jejich účast na zasedáních. Byly aktualizovány
kontaktní údaje.

· Bylo konstatováno, že MUDr. Brádka (SÚJCHBO) a MUDr. Hlávková (SZÚ) se nezúčastnili
posledních zasedání.

Úkol 01/12 – Kontaktovat MUDr. Brádku a MUDr. Hlávkovou a zjistit, zda mají i nadále zájem o
členství v TNK 3.

T- do 15.12.2012 Z – Ing. Havlů
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· Ing. Škréta představil pana Vítězslava Puce z firmy MALINA – Safety s.r.o., který se jednání
zúčastnil jako host.  Firma MALINA – Safety s.r.o. je českou společností, zabývající se
vývojem a výrobou OOP pro ochranu dýchadel a svou velikostí odpovídá definici malé
společnosti (SME dle Doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC). Firma se angažuje i
v NORMAPME, zastupující v CEN malé a střední podniky. Pan Puc projevil zájem podílet se
na vývoji norem v oblasti osobních ochranných prostředků prostřednictvím účasti v TNK 3 a je
zde předpoklad, že jeho účast v komisi bude pro její činnost přínosem. Přítomní hlasovali o
přijetí pana Puca za člena TNK 3 a svůj souhlas vyjádřili jednomyslně.

Úkol 02/12 – Jmenovat pan Vítězslava Puce za člena TNK 3.

T- do 31.12.2012 Z – Ing. Havlů

· Seznam členů TNK 3 platný k 7. 11. 2012 je v příloze P2.

4. Informace o aktuální situaci v ÚNMZ

· Ing. Havlů seznámila členy TNK se současnou situací na ÚNMZ. V uplynulém období nedošlo
k podstatným změnám.

· Informovala o semináři pořádaném při příležitosti Světového dne normalizace „Technické
normy a energetické úspory“, který se konal dne 18.10.2012 v ÚNMZ.

Seminář obsahoval následná odborná vystoupení:

- energetický management jako nástroj konkurenceschopnosti;
- invertorových technologi v chladicí technice;
- snižování energetické náročnosti budov;
- inteligentní sítě a obnovitelné zdroje energie;
- koncept moderního domova – koncept Model Home 2020.

· Dále informovala o připravovaném Slavnostním setkání k 90. výročí vzniku české technické
normalizace, které bude konat 6. prosince 2012 od 10 hod. v prostorách Betlémské kaple.
Tato akce je zároveň výročním setkáním předsedů technických normalizačních komisí -
zástupců odborné veřejnosti, podnikatelských subjektů, svazů a asociací. K připomenutí
devadesáti let technické normalizace a jejího významu v mezinárodním kontextu přispěje
svým vystoupením i nově zvolená viceprezidentka ISO pro technickou oblast, paní Elisabeth
Stampfl Blaha. Slavnostní setkání bude spojeno s předáváním ocenění těm, kteří svou prací a
působením významným způsobem přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace.
Oceněným osobám budou předány Ceny a Čestná uznání prof. Vladimíra Lista za rok 2012 a
Čestná uznání předsedy ÚNMZ.

5. Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN
Ing. Havlů seznámila přítomné s úkoly mezinárodní spolupráce ISO(příloha P3) a CEN.

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

· TC 79
o EN 12021 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Tlakový vzduch pro dýchací

přístroje
Stanovisko TNK :  kategorie C – vyhlášení ve Věstníku
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· TC 85
o EN ISO 12311 – Osobní ochranné prostředky – Zkušební metody pro sluneční brýle

a podobné prostředky
Stanovisko TNK:  kategorie C – vyhlášení ve Věstníku

o EN ISO 12312-2 – Ochrana očí a obličeje – Sluneční brýle a podobné pomůcky –
Část 2: Ochrana očí pro přímé pozorování
Stanovisko TNK:  kategorie C – vyhlášení ve Věstníku

· TC 158
o EN 16471 – Přilby pro hasiče – Přilby pro hašení lesních požárů

Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

o EN 16473 - Přilby pro hasiče – Přilby pro technickou záchranu
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 161
o EN ISO 20346 - Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Stanovisko TNK : kategorie B – překlad
o EN ISO 17249 - Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

o CEN ISO/TR 18690 – Návod na výběr, používání a údržbu bezpečnostní a pracovní
obuvi a ostatních osobních ochranných prostředků pro ochranu nohou a chodidel.
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 162
o EN 943-2 - Ochranné oděvy proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně

pevných a kapalných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost "plynotěsných" (typ
1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET)
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

6. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2012

· V příloze P4  jsou informace o probíhajících úkolech plánu technické normalizace, které
zpracovala Ing. Havlů.

· V příloze P5 jsou informace o vydaných ČSN od 1.7.2011.

7. Různé

· Proběhla diskuse k terminologii používané v normě ČSN EN 795 („poddajné vedení“,
čtyřnožka“)

· Ing. Škréta informoval o situaci, kdy v připravovaných normách ISO pro OOP na ochranu
dýchadel jsou značně zpřísněny požadavky na zkoušení a certifikaci, což může mít za
následek zvýšení cen za posuzování shody těchto výrobků a nepříznivě ovlivnit situaci malých
a středních výrobců a následně i uživatelů. V této souvislosti lze upozornit na dokument
CEN/CENELEC 17, zejména na bod 5.4.4 Zkoušení (viz příloha P6). V záležitosti se angažuje
i firma Malina – Safety v rámci své účasti v NORMAPME (organizace zastupující zájmy
malých a středních podniků v evropském normalizačním systému).
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· Diskutovala se dostupnost technických zpráv CEN/TR a jejich návrhů v informačním centru
ÚNMZ.

· Ing. Škréta vyzval k větší aktivitě při připomínkování návrhů norem. Připomínky jsou pomocí
pro zpracovatele.

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

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

T- do 30.11.2012 Z – Ing. Škréta

Zapsal: Ing. Karel Škréta, Ing. Soňa Havlů


