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Zasedání TNK 3 „Osobní ochranné prostředky“ se konalo dne 25. 6. 2013 od 10 hod. v zasedací
místnosti KAPLAN Odboru technické normalizace ÚNMZ v Konferenčním centru, Biskupský
dvůr 5, Praha 1.

Přítomni:  Ing. Bezděk (VTÚPV), MUDr. Brádka (SÚJCHBO), Ing. Havlů (ÚNMZ), Ing. Nebesář
(MVČR, ředitelství HZS ČR), Ing. Pleskot (SZÚ Jablonec), Vítězslav Puc (Malina-
Safety), Ing. Škréta (VÚBP), Ing. Vavřín (VVUÚ), Ing. Židlík (Technické laboratoře
Opava), Mgr. Zuzana Stařinská (VVUÚ), Ondřej Belica (Česká speleologická
společnost).

Omluveni: Ing. Dostálová (ITC), Šachová (VÚBP), Ing. Devera (3M), Ing. Švejdová (TZÚ)
Nepřítomni: MUDr. Hlávková (Státní zdravotní ústav), Ing. Varta (SUIP), Ing. Ronin (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
2. Kontrola úkolů
3. Personální záležitosti
4. Informace o aktuální situaci v ÚNMZ
5. Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN
6. Informace o probíhajících úkolech plánu PTN na rok 2012
7. Různé
8. Závěr

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

· Úkol 01/12 – Kontaktovat MUDr. Brádku a MUDr. Hlávkovou, zjistit, zda mají zájem o další
účast v TNK
splněno, viz bod 3 programu

· Úkol 02/12 – Jmenovat pana Puce členem TNK 3:
splněno

· Úkol 03/12 – Zajistit aktualizaci stránek TNK 3 a zveřejnění zápisu:
splněno

3. Personální záležitosti v TNK 3

· MUDr. Brádka (SÚJCHBO) a MUDr. Hlávková (SZÚ) se neúčastnili posledních zasedání,
jejich stanovisko k členství v TNK 3 bylo neznámé. Přítomní proto odsouhlasili, aby MUDr.
Hlávková byla vyškrtnuta ze seznamu členů TNK 3. MUDr. Brádka se na zasedání dostavil a
vysvětlil svou neúčast svým časovým zaneprázdněním. Zároveň projevil zájem o pokračování
členství v TNK 3 pro zástupce SÚJCHBO. Určení konkrétního jména bude ještě předmětem
jednání. Účast zástupce SÚJCHBO je pro TNK 3 přínosem, vzhledem k odbornosti a
zaměření. Ing. Škréta konstatoval, že ani vyškrtnutí MUDr. Hlávkové neznamená, že by se
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s ní TNK 3 vzdávala možné spolupráce.

· Na základě dohody se SZU Jablonec dojde k výměně stávajícího člena TNK 3, Ing. Pleskota,
za nového člena Ing. Hájka. Odborně se zabývají stejnou problematikou, členové TNK 3
nemají námitky.

· Byla diskutována možnost rozšířit komisi o pana Belicu, který se angažoval ve věci
terminologie OOP pro práci ve výškách. Ing. Škréta navrhl, aby vzhledem k tomu, že tato
odbornost je již v komisi dostatečně zastoupena, byl pan Belica pravidelně oslovován se
žádostí o připomínky při zpracovávání všech norem pro OOP pro práci ve výškách. Zasedání
TNK 3 se může účastnit jako host v případě, kdy bude uvedená oblast projednávána.

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

· Seznam členů TNK 3 platný k 25. 6. 2013 je v příloze P2.

Úkol 01/13 – Na základě návrhu ze SÚJCHBO provést personální výměnu zástupce firmy v TNK3.

T- do příštího zasedání TNK Z – Ing. Havlů, Ing. Škréta

Úkol 02/13 – Napsat odvolací dopisy pro MUDr. Hlávkovou (SZÚ) a MUDr. Brádku, Ph.D.
(SÚJCHBO)

T- do příštího zasedání TNK Z – Ing. Havlů

4. Informace o aktuální situaci v ÚNMZ
Ing. Havlů seznámila členy TNK se současnou situací na ÚNMZ. V odboru technické normalizace
nedošlo k žádným významným personálním změnám.

Na loňský rok připadlo výročí české technické normalizace, které vyvrcholilo 6. 12. 2012 setkáním
při příležitosti 90. výročí české technické normalizace spojené se setkáním předsedů TNK a
předáváním cen a čestných uznání Vladimíra Lista a čestných uznání předsedy ÚNMZ.

Setkání se konalo v prostorách Betlémské kaple za účasti více jak 200 pozvaných hostů, jak z řad
předsedů TNK tak i zástupců CTN, čestných hostů, zástupců ústředních správních úřadů a
pracovníků odboru technické normalizace ÚNMZ (Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví). Setkání bylo obohaceno i kulturním programem. Vystoupil houslový virtuóz
Jaroslav Svěcený a mladá sopranistka Markéta Mátlová.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) připravil ve spolupráci
s Národním technickým muzeem výstavu mapující devadesátiletou tradici oboru v českých zemích.
Výstava mapovala historii technické normalizace u nás i v zahraničí, od jednotných stavebních
kamenů v Egyptě, přes průlomové uplatnění norem v prvorepublikové Škodě Plzeň až po moderní
normy pro nanotechnologie a biomimetiku. Současně se účastníci mohli dozvědět o aktivitách
TNK, CTN a současném postavení a úkolech samotného ÚNMZ.

ÚNMZ pořádá semináře pro malé a střední podniky.

ÚNMZ má svůj profil na FACEBOOKu.

5. Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN
Ing. Havlů seznámila přítomné s úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN.
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Členové TNK 3 následně prodiskutovali stanoviska k projektům CEN s tímto výsledkem:

· TC 159

· EN 458 - Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a
údržbu - Návod
Stanovisko TNK :  kategorie B – překlad

· TC 162

·  EN 374-2 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2:
Stanovení odolnosti proti penetraci
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

· EN 1073-1 - Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 1: Požadavky
a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci
radioaktivními částicemi
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

· EN 13277-3 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové
požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu
Stanovisko TNK : kategorie B – překlad

· EN 16523-2 - Stanovení odolnosti materiálu vůči průniku chemikálií – Část 2:
Průnik plynných chemikálií v podmínkách stálého kontaktu

6. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2013

· V příloze P3 jsou informace o probíhajících úkolech plánu technické normalizace, které
zpracovala Ing. Havlů.

· V příloze P 4 jsou informace o vydaných ČSN od začátku roku 2013.

7. Různé

· Diskuse kolem správné terminologie v normách pro OOP pro práci ve výškách
ÚNMZ obdržel v minulém období dopisy (pan Ondřej Belica z 19. 4. 2013 a Česká
speleologická společnost z 26. 4. 2013), v nichž jsou uvedeny výhrady k terminologii,
používané v českých jazykových verzích norem, týkajících se OOP pro práci ve výškách a
také některých chyb v těchto normách. Uvedenou skupinu norem zpracovává VVUÚ a.s., který
rovněž vykonává funkci Centra technické normalizace pro tuto oblast.

Záležitost byla projednána s Ing. Milošem Vavřínem (VVUÚ), který je zpracovatelem těchto
norem a manažerem CTN, s autory připomínek se sešel také Ing. Tomáš Dorazil, vedoucí
COV ve VVUÚ. Pan Belica byl na základě dohody pozván na zasedání TNK 3.

Účastníci zasedání konstatovali, že je společným zájmem všech zainteresovaných osob, aby
kvalita všech norem, včetně těch pro OOP pro práci ve výškách, byla co nejvyšší. Bylo
dohodnuto rozšířit skupinu osob, kterým jsou zasílány k připomínkám normy z oblasti ochrany
proti pádu, o pana Belicu, případně i další odborníky.
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Další dohodnuté kroky:

Bude zpracován seznam odborných termínů ve stávajících normách, k nimž mohou být ze
strany odborné veřejnosti připomínky. Do seznamu budou zařazena i upozornění na další
problémy, např. chybné obrázky apod. K tomuto účelu připraví Ing. Škréta tabulku, kterou
zašle panu Belicovi – pozn.: Tabulka je v příloze P 5.

Následně bude nad tímto seznamem vedena odborná diskuse ve skupině specialistů. Způsob
možné opravy stávajících norem bude projednán s Ing. Havlů.

Úkol 03/13 – Zpracovat formulář tabulky pro sběr připomínek k terminologii a dalším problémům
v normách pro OOP pro ochranu proti pádu. Poslat panu Belicovi (pozn.: viz příloha 5).

T- do 30. 6. 2013 Z – Ing. Škréta

· Zpracování připomínek k vznikajícím zahraničním normám
Připomínka Ing. Škréty: VÚBP jako CTN zajišťuje souhrnné zpracování připomínek
k připravovaným evropským normám za Českou republiku (jedná se o etapy 41, 51,…).
Setkáváme se s tím, že připomínky jsou nám zasílány spíše ve formě diskusního příspěvku
než jasně formulovaného stanoviska. Je pak obtížné zpracovat takový příspěvek do jasně
dané formy, která je v systému CEN požadována. Připomínky je potřeba formulovat stručně,
jasně, srozumitelně (odkaz na připomínkovaný text – článek, obrázek, návrh na nový text,
krátké zdůvodnění). Nejlépe přímo v angličtině, případně text formulovat v té podobě, jak má
být do angličtiny přeložen.

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

Úkol 04/13 – Zajistit aktualizaci stránek TNK 3, zveřejnění zápisu a aktuální tabulky
s připomínkovanými termíny:

T- do 31.7.2013 Z – Ing. Škréta

Zapsal: Ing. Karel Škréta, Ing. Soňa Havlů

Přílohy:
P1 Prezenční listina

P2 Aktuální seznam členů TNK 3

P3 Probíhající úkoly PTN

P4 Informace o vydaných ČSN v roce 2013

P5 Terminologická tabulka OOP pro práci ve výškách


