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ČSN 
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OPRAVA 2 
83 2500 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi z března 2005 se 
opravuje takto: 

Strana 15, tabulka 2 se nahrazuje takto: 

Tabulka 2 – Dotazník pro vyhodnocení ergonomických charakteristik 

1. Je vnitřek obuvi bez nerovných, ostrých nebo tvrdých ploch, které by mohly 
způsobit podráždění nebo zranění? ANO NE 

2 Je vnitřek obuvi bez míst sevření způsobených tužinkou nebo hranou krytu tužinky? ANO NE 

3. Je obuv bez prvků, které by mohly způsobit, že nošení obuvi bude nebezpečné? ANO NE 

4. Je možné dostatečně přizpůsobit zapínání? (pokud je to nutné)  ANO NE 

Mohou být bez obtíží provedeny následující činnosti:   

chůze ANO NE 

chůze po schodech ANO NE 
5. 

poklek/podřep ANO NE 

Strana 58, druhá věta prvního odstavce článku 6.13.3 se opravuje takto: 

„Vnější povrch (povrch vystavený opotřebení při nošení) se musí obrousit brusným papírem zrnitosti č. 180 tak, 
že se na něj položí tuhá deska zatížená 10 N a pohybuje se jí 10krát po dráze 100 mm.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová 

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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