
Příloha ie nedílnou §oučástí
osvědčení o akreditaci č.| 14l20I1 ze dne| 10.01.2017

Akreditovaný subjekt podle ČsN EN Isoiltr]c |7025;2005|

Výzkumný ústav bczpcčnosti práce, v,y.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti prácc - Zl,

Jeruzalómská 1283/9. 116 52 Pra.ha , Nové Město

Laborafuřje způsobilú .lkludlizaýat }lor]ny identiíklljící zkušeb í posluPy-

Zkoušky:

Měiení zorného polc čsN EN l]6, cl 8 ] 7

stanoveDi odolnosti zorniků N EN l36, č1.8.1] ooP dýchaciclr orgánů:
Obličejové masky, přilby a
kukly

polomasky a Čtvťtmasky,
ústenky. protiplynové a
kombinovanó fi ltry. fi ltry
proti částicim, íiltračni
polomasky. filtry AX a SX,

polomasky a čtvrlmasky
5 ponrocnou ve tilaci,
dýchaoi přístrojc, dýchaci
sebezáchranné přístroje,
filtřačni polomasky s vc tily
a bez ventilů, filtřační
prostředky s pomocnou
ventilací

Protip]ynové a kombinoVané
í]ltry. filtry Ax a Sx,
protiplynové akombinovanó
fi ltrační polonrasky, fi ltrační
polomasky s ventily a bcz
vcntilů
OOP dýchacích orgánů:
Protiplynovó a kombinované
íiltry, fi ltry přoti částicim,
dýchací přístroje, íi]try Ax a
sx, fi ltračni prostředky

ooP dýchacíoh orgánů:
Obličejové masky,

ooP dýchacich orgánů:
Obličejové mask

čSN EN 129,t], čl, 7,5

čSN EN ]4594, čl, 7,16
UIčení dýchacích odporťl čsN EN ]]6, čl. 8,15 OOP dýcbacícb oigánů

čSN EN 140, čl, 7,l2
čsN EN ],12, čl, 7,12

čsN lN t+:, ot, t,o; t.t
čsN pN t+g+et, et, t,g
čsN EN 405+Al, čl,8,9
čsN EN l4]lt7+A], č1. 7.7

čsN EN ]4594, č1.7.17

Obličejové masky,

Při]b}, a kukly, nasky,

Stanovení sorpční kapacily SN FN 405+Al, čl, 8,6 ooP dýchacích orgánů:

čsN lN ltzl+at, lt, t,l l
čSN gN ]2941, čL 7,6

čsN EN 12942, čl, 7,6

ČSN EN 132?4-3, metoda 6

čsN EN l827+Al,č1.8,7
čsN EN ] 29,1l , č1.7.12.3

čsN EN l2942, č1.7.]4.3
čSN EN 1,138?+A l. čí.7,8

stanovcní hmohmsíi ]4], č1.8,1CSN EN
CSN EN
čsN EN
CSN EN
CsN EN

s pomúcnOU ventilací
sN DN l36, čl,8,]8

1827+Al, čl, 8,3

12941, čl, 6,16

12942, č,l. 6.16

l4387+Al, čl,7,]

čSN EN 140, čl,7.14
čsN EN 1,12, č1.7.13 polomasky a čtvrtmasky,

ústeDky, fi ltrační polomasky,
protiplynové a kolnbinované
íiltrační poIomasky
s venlilem. dýchací přístíoic,
1'j]trační prostředky

zkušebního postUpU/nl€todv zkušebniho DoslUpú/mctody

praktická zkouška nošenim



Přiloha je edílnou §oučástí
o§Yědčení o akreditaci ó.| 14l2ol1 ze dne: l0.01.20l7

Akreditovaný subjekt podle ČsN EN Iso/rEc |7025:2005:

Výzkumný ústav bczpcčnosti práce, v.v.i,
Výzkumný ústav bezpečnosti prácc - ZL

Jeruzalómská 1283/9. l16 52 Praha Nové Mčsto

zkušebního postUpU/m€todv zkušcbního pósiUpU/úetody

čSN FN 129,11, ól,7,16
čsN EN 12942. č], 7,,t

s pomocnou ventilací.
dýohaoí přístroie

7 Zkouška upinaoího systénlu csN I]N 1]6, čl. 8.j, 8.8. 8,18

čSN EN 140, čl. ?,13, 7,l4,
,1.1

čsN EN l42, čl. 7,], 7.6, 7,13

čsN pn t4q+at,lt, s,+, s,s

ooP dýchacich orgánů:
Obličejové masky,
polomasky a čtvrtmasky,
ústenky, fi ]trační polomasky
dýchací příslroje. hadicové
dýchací přistroje

l] Stanoveni přiváděného
množstvi Vzd!Ichu

CSN EN l291l. čl,7,7
čSN EN ] 2942, čl,7,8
čsN DN 14594, čl,7,20

OOP dýchacich orgánů:
Kukly, přilby, masky,
polomasky a ótvťmasky
s ponrocnou ventilací)
lradicové dýchací přistroie

9

l0

zkouška odolno§li
přivodních hadic a spoiek

Zkotlška teplotni odolnosti
(teplotnl kondiciolro\ inl)

Zkoušk€,mechanické

čsN EN
čsN EN
čsN EN

12941 , čl. 
,7 

.9, 
,/ .l0

12942. č1. 
,7 .l0, 7 .l l

] 4594, č].7.4,7,5.

CSN EN 136, čl, 8,2, 8.4
čsN EN l40, čl,7,2,7,4
čSN EN l42, čL 7.4

čSN EN l43, čl, 8,4

čsN EN ]49+Al, čl,8,3,2
čsN ltl +os+,cl, et, t.:,:
ťsN EN ]827+Al tl l]22
CSN EN ] 294]. cl, 7, ] ,2

C-sN EN ] 2C)42, čl 7,],.2

csN FN I]7]4_5

CSN EN 1,1]87+A ], čl, 7 5

CSN lN ,15a4. čl 7 7,1.

CsN FN |4] ťl 8 ]
CsN LN l1o+A], čl,8,],]
CSN EN 405+Al, čl, 8_3,4

čsN i.N l827+A l čl 8 2 ]
csN EN l2a4]. čL 7, l l
CSN EN l2942. č] 7,1]

cSN EN ]4387+Al, ťl, 7 4

OOP dýohaciclr orgánů:
IIadicové dýchací přístroie,
dýchaci přístroje, kukly,
přilby. fi lťačni prostředky
s pornocnou ventilaci
ooP dýchacích orgánů:
Obíičejové masky,
polomaSky. čtvrlmasky,
ústeDky, dýchací přístro.je,
protiplynové a kombinované
fi ltry, fi ltry proti částicím,
kukly, přilby. fi ltrační
prostřcdky s pomocnou
ventilaci

ooP dýchacích ořgánů:
ProtipíyĎové a kombinované
filtry, filtry proti částicím,
filtrační polomasky
k ochraně proti částicin,
filtry AX a SX, protiplynové
a kombinované fi]trační
po]omasky 5 ventilem a bez
ventilu, dýchací příslroje,
filtračni prostředky
s ponlocnou venlilaci,
Sebezáchrannó příslroie

i_
Shana 2 Zielko\cho Dočtu 8 strú



Příloha je nedílnou součá§tí
u§vědčení o akreditaci č. I l4120 | 7 ze dne: l0,01.20l 7

Akreditovaný §ubjekt podle ČsN EN Iso/Il],C l7025:2005:

výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Vý7kumný ústav bezpečnosti práce - ZL

Jeruzalémská 1283/9. 1 ]6 52 Praha Nové Město

zkušcb.iho postUpu/m€tody zkušebního postupu/m.tody

l2 Zkouška dýchaciclr vcntilů csN trN l]6, čí. 8,], 8.12,
8.15
čSN EN 1,10. čl. 7,3, 7.9.
,7.12,,7.10

čsN EN l42, č1.7.],7.8,7,9,
1.10"7.12,1.13
čsN gtq t+q+e t, et. t.z,
8,3,4,8.8
čsN EN 405+A], čl. 8,10
čsN EN l827+A]. č]. 8.6

ooP dýchacích orgánů|
Masky, polomasky,
čtvrtmasky, ústenky, fi ltračni
polomasky

14

]6

l1

l,]

l5

slano\enl odolnosli píoli CSN l \ ISo o5J0
Dronikanichemilálil ('5N L\ |§o 6)žo

csN EN 374_]
čSN EN 374-2
čsN EN l6523,1

slano\enl hcdnoD oll ( §N l\420 Al.a|,4,'],2
CSN fN I\o 40,] \
CsN LN |5í, to7|

§tano.eni průnikLr acrosolu Cs\ lN l1J. čl 8 -
C\\ IN l4q Al.a1,8,1,
CSNIN l827-Al cl ílt
(\\F\ l2l)42. cl, -,l4,1.
l ]4)
a\\ t\ l.q4 al, ,l2,1.
7.1) )
ťsN IN 4]87 A] čl 7g
CsN L\ 32-1_-

,/kouskd le\lh,5Ii aSN L\ ]b. cl, R, j
CSN]Nl42 cl /]l
C§N L\ |l5o1. č| -,2. -,b

/kouika celkor< rrere.rro.ti C§\ FN l]ó. (l,8,1o
CS\ tN l40. cl, -.l]
(,s\ tN l4a, A l. č], 8,5

C\N FN 40s lA l .l R5
a§\ l,\ l82- \ l. č1,8,,2
CsN FN 12941 cl / ]

CsN LN l2y42. čl, 7,,]

cs\ l \ l45q4. čl - 11 podle
CS\ r) lj)-4_ 1

CSNlN l,]274_1,

CSN lN lso , 
j q82-2

ooPI ochřanné oděvy,
materiály, rukavice

oOP rukou: Rukavicc, usně

ooP dý"h*i"h 
".gárůFillry, fi ltračni polomasky

ooP dýchacích orgánů:
obličejové masky, dýchácí
přístrojc, ústenky,
sebeáchranné přisirojc,
hadicové dýchaci příslroje

ooP dýclracích orgáĎů:
Obličeiové rnasky,
polomasky a čtvrtnasky,
fi ltrační po]omasky, kukly,
přilby, fi ltračni prostřcdky
s pomocnou vcntilaci,
oclrranné oděvy

čsN EN Iso 1jq82-2
i l::

: :]]
.::,I

srona ] Zcelko\eho Doťtu 8 \h an



Přiloha je nedíInou součá§tí
o§vědčení o akreditaci č.: l412017 zc dnc: 10.01.2017

Akředitovaný §ubjekt podle ČsN EN Iso/IEc 17025:2005:

výzkumný ústav bezpečnosti práce, y,y.i.
Výzkunný ústav bezpcčDosti práce - ZL

Jeruza]émská 1283/9. 116 52 Praha Novó Město

zkošebního póstUpU/metody zkušebního postupu/m€tody

24

21

l8

;

l-

,-

Stallo\cnl koncenlra.ť o\idu l5\ l \ 30. čl, 8, 4 oUP Jjchacich org,tllů:
tlllličiliho !e \dťťllo\aneln csN LN l10_ čl, 7, l oblicciole lna.kr.
vzduchu čsN EN l4,J+A|.c|.8,7 polomask},a čr\ílllasky,

c§N l \ 405 Al. čl,8,8 íiltračni polomaky, dlchl, r

l,\llolc kllkl\ Ďillh\
CSN fN l82 A . cl, 8,l0 htr,ut,il n,o.rieo',r(-sN tN |2ol |. čl -14 

- pomocllou \ťnli.acl
CsN fN l2qlž. (l, -,5
C§\ l N l45qa. čl - lJ podle
l \ lj2-J-0
C\\ EN l]2r,1-6

,/kúu.ká,,anašelll prachťlll trv F..l t,tt ct.u,n.88 fooP dlrlracich organů:
(s\ l \ l294_.čl,7,8 }illĎ proličasticim,

c5\ t\ 2o,12. čl, ,,9. -, 2. DroIiIlyno!i a konrbinú\:lnť

',l" 
-' fillD. filID A\ d sX,

cSN L\ ]1o Al..1,8,.0 fillrJčnl,1.olnmd,k}, filIri,nl
nro\LreLlk\ \ nl,ml,jljoll(-S\ tN l82--A.c|,8,10 ienrilacr ' '

C§\ í'N lJ7-4-8
Zkorr"ka nopoJoLrerrr u,,l!,Jni (\\l\l4ol^l.;I 8,,:,l ouP,Jychacr.ll organů:

CSN EN 1827+Al. č1.8,2,4 Filtračlrí polomasky proti
ca<llclnl

7kou.ka il.rra;rretro rlir,,enr CsN f\ 2,J1l.čl,-,2,7, ó ooPd)clIdcicnorg.lllů,
ť,SN l \ ]45o4..l, -, § Dýcllacl plisllújť. fillr]crl

pro.1iedky, norocnou
\ ťnlilacl. llddicovó Lljclljl. l

příclroje
,/kou(ka inlelakIi\nlho C\\l-N l2q42,.l,- l2 ooP r]!clraeich orcárů:
pniloku !,,duch u fillracni plu.Iiedk]

r ponlocnnU \ cnIi|l)(i
/koU(ka p(\nUsIisno'enr čSr l\ ljo.čl,8,q, x.r,, lrrrtl alcr,a.icrl oi.]l",i,

{ 5\ l \ l10.c|.7,10 obličciové n]a.k].

cSN t\ ,42.čl, /,,.-,a nn'om.\k) ačnímalk).
čSN EN ]49+Al. il,8,8 ústelrky, fikrucnr pololnasky,

d\ cnácl l)rl\lr,llé kllkl\c§N |\ |2o4|.č| - i0 piiiJi, ri ,,i'"j p,"" 
'"iilCs\ IN l2qJ2.(l.- |l '. po,,,o.n.u ,cntilac,

as\ FN |4\04, c -,/l 7 o,
1lg

/k^u.kl \l]ej,im po§ou/enlm ( \\ LN lro. cl. E,I fooe,tiit,a.i.t "rg;nr:( 5\ l,\ l40.al,',] obliceJo\e mask).
(5N L\ l12.čl, -,] po]ollla\k} acI\nmd-k].

as\ t\ J43. čl, 8,2 ú.tenk1.|iltračrlip_olomasl1.

CSN |N l49 Al. čl 8 2 d)cha,'i.přl'In]e, Í]llrační
- oío(Ileok\ ) DomocnouCsNl"\405.Al.c1,8,2,e rií,rcr..ebeza.hrann)



Příloha je nedí|nou §oučá§tí
o§vědčení o akreditacl č.: |4l2I11 zc dnc: l0,01.2017

Akreditovrný subjekt podle ČSN EN Iso/IEC l7025:2005:

výzkumný ústav b€zpečnosti přáce, v.v.i.
VýZkumný ústav bezpečnosti pláce - ZL

Jeruzalémská l283/9_ ] 16 52 Pťaha Nové Město

zkuš.bního postuDu/metody zkušebniho postupu/nctody

čsN lN ttu l+et. et, t,3 přistroi

čsN EN 129,11, čl, 7,2

CSN EN ]2942. čl,7 2
CSN EN l4]87+A]. cl, r,]
asN FN l4sq4 il 7 )

25 SpckrlolotUmťtrickaméieni.
st3no\ eni kocficienlU

26 Zkouška pe\ nostl ,, trhu c

ť:llo\tltexhlll
27 ZkoUška pc\ núsli tť\tilrí

v da lšiln hhál]l

'u lr*":"o.v':,*u
2q ZkoUika pevnostI netkall]cll

tcxtilií
JďlZr,-,ll" oOoruo.Li p".nil-i

tlaktl \od)
] l zlouška odolllosti \ ůči

povícho\enlU \|lláčcni
j2 Zkouška odolnosli V o.jěnl

L
33 Zkouska lepivosri

náno§o\an}ch te\tilil pii
ý) §ok) cll tcploIach

34 zknust u te.nn"r;
pl} notesnjcll ode\ ů

]5 Zkouska pcl nosti snoju a
velikosti štěrbin_ rozněrů a
uchycclll

( 5\ 0l l ' l8 čl, 1 l J8 Relle\ni malerial)
CSN EN lso 2017l. čl, 7 2.
7.3

CSN EN 1j356
CIE l5.2/86
CID 54/200l
ZP VÚBP 8321,25
( s\ |-N |\o |]q]4-| ooP lélJ: le\Iilie
(]sN FN Iso l,]g,]4_)

čsN 9N 1;o ]f?1
t.5\ l \ |so | lq t--2 ooP lel,t: lť\Iilie

!§! !rylso C)O7j 4
C§N L\ l§o IqJ5-1 U()Plél]: lexlilic
cSN EN lso l]9]5-2
('S\ IN 2o0-]_] ooPlčlc: lťvllie

( s\ t\ 208l l oUP.ukou a lela: [ť\Iilie.
ruka\,ice

t )\ L\ I§o ,]o2lj oop r.tn, tŇitie

aSN L\ 5 |l, ooP ru(,,lí, nohou.r lc|l:
č:,,, tr t36."1 o; le\lllie.nchldnnéodé\),
c\N lN l\o )o47_] ruld\icťll,imopru7lló

čstg ltl tso izq+l-z textilie

čsN FN Tso l2947-3
( \\ F\ ISo 1294- 4

as\ l \ 25l)-8 UoP |e|d, \;|losofa|]e
iextiIic

( 5N l \ 4o4 ooe,.l.: o.tlrdll,rc oae,1

CsN I N 4 |2. rnimo cl, +s,z oop r"t,u o.,,"n,,. oacnt
čsN EN ISo 13998, čl, 5,8, (komó ď. l)
1.9.2,.,.' . ., ,



Příloha je nedilnou součá§tí
o§vědčení o akredit|.i č,| 11D0l7 zedne: l0.01.20l7

Akreditovaný subjel{t podte ČsN EN IsoAEC 17025:2005:

Výzkumný ústav bezpečnosti prácc, v.v.i.
Výzkunný ilstav bezpečnosíi práce - ZL

Jeruzalémská 1283/9. 116 52 Praha-NoÝé Měslo

36

39

4l

Měření ruky a rukavice EN 420+A l, cl,
Určení úchopor e schopnosti CSN EN 420+A]. či,6,z

6.3 a tělll: RUkavice

rstů s navlečenou rukavjcí
čsN EN 420+A l,

51nosti \odnlpáry
40 Stanovení Dasákavosti vodni

paroLl
EN 420+A1, č1.6.4 OOP: Rukavioe

Zkouška zrněny rozměrťr po

staDoveni propustnosti
vodních par a koeficientu

stanovení odolnosti přoti
dalšímu trhání

stanoveni tl lšťkv u§ní

čSN EN ISo 5077

. čsN F.N Iso 3759

čsN EN lso 63]0
čSN s0 ?040

odě!f

čsN EN Iso 2589 oop těla: usnč
CSN EN Iso 3376

EN j í8, cl.6,] OOP rukou: Rukavice

ooP: Rukavicc ochránné42 stanoveni odolnosti nroii EN 388, čí, 6,4
propichnuti čsN EN 863

Zkouška píonikáni vzduchu ČsN ]]N 374-2, čl,5.2

5,3

ooP rUkou: Rukavice
Zkouška pronikáDí vody ČsN t N :l+-z. el, OOP rukou: Rukavice

41

48

49

Zkotl\kJ odolnosti proti
dalšimu irhání
zkouška odolnosti

Zkouška pevnostiv tahu

zkouška odolnosli
bodnutí - prťrniku

zkouška odolnosti
ohýbálli

sN EN IsO 3j77,2

ČsN EN ]so 4674-], nretoda
B

ooP tčlá: I]§ně

ooP těIa: Usně

ooP lěla: Tkaniny
s Dánosem pryže ncbo plastu

ooP rukou a těIa: ochrannó
oděv_v, rllkavicc

CSN EN
CSN EN

A,B

112, ól. 4.5.2

lso l3998, čl,7,9,2
FN ISO ]854. nretoda ooP těla: Textilie

zkouška tIunreni Dárazu čsN LN l62l -]
čsN EN 1621-2

OOP: Ochranné oděvy a
prostředky proli nál,azům

čsN CEN/TS ] 5256

ČSN EN l3277. mimo dílu 6
čsN DN l] l58

52 slaDovenielektíického CsN ]]N IsO 20344- čI.5.]0 ooP nohou: Bezpečnostní,
odporu , ochranná a pracovní obuv

53 Zkouška povrchovélro a OOP tčla, rukou a dýohacích
vnitřnílro elektriokého odporu orgánil, materiály pro výrobu

oděvů, podlahy

snana 6 z celkovóho počtu .8 
]šťen

| .,"

Přesný Dázcý ldentifrkac€
zkuš.bníhopó§tupu/,netody ] zkušebníhopostupu/n€todl

ooP těla: Tcxiilje

ooP rukou: Rukavicc

čsN EN l45, čl_ 7.9
čSN EN 402, čI.7,5.7
čsN EN 404, čI.7.6.ó
čSN EN l]4ó,.ól,7,8



Příloha jc ncdílnou součá§ti
osvědčení o akreditaci č.| l1nII1 ze dne: 10.01.2017

Akreditovaný subj.kt podle ČSN EN IsoflEC l7025:2005:

výzkumný ústav bczpečnosti práce, v.v.i.
VýZkumný ústav bezpcčnosti pláce - ZL

Jeruzalémská 1283/9_ l16 52 Praha Novó Město

zkUš€bniho postupu^n€tody zkUšcbíihó postuí,u/metody

54 zkouška lroilavosti CsN FN l]274-4 ooP těla a dýohacích orgánů

ooP: Textilie55 zkouška onczcnélro šířeni
plamene

čSN EN ISo 15025

56 Zkouška odolnosti proti
dopadu malýcb kapek

CSN EN 348

ČsN t]N 407, č].6.7, podle
cSN EN j48
Iso 9l50

ooP rukou a těIa: oclrranDé
oděw a rukav;ce

51 Zkouška odolnosti proli
sálavému teplu

čsN EN ISo ó942

čSN EN ]5090, čI.7,2
čsN EN 407. č1.6,6

čSN EN ]36. č1.8,6

ooP: ochraDné oděvy,
rukavicc, ochrana dýchadel

58

59

ó

Zkouška chování při hořcní

ZtouSta Órlot*,..l pro,ti
kontaktnímu teplu

Zkouška odolnosti proti
konvekčnimu teplLl

CsN ÉN 407, čl. 6,3

čsN Ň roz
ČSN EN,{07, čl, 6,4, podle
ISo l2l27_1
čsN EN lso l2l27-]
CsN FN ,j67

ČSN EN 407, čl,6.5, podle
CSN EN 367
ISo 9]5 ]

oop rukou: ochranné
rukavice
oop.ukou -o tělu, o"I*rr*
oděvy a rukavice

oop rukou a těla: ochranne
oděvy a rukavice

61 ZkoUška odolnosti proli
plarneni

čsN tlt\:sl+r'.l, et. o.g

čSN EN l5090, čL 7,3

OOP hlavy, obuv

62 Zkoušky elektrických
vlastností

čSN FN ]]9?+A1. čl 6 l0 ooP hlaW

6j stanovení odolnosti obuvi
proti pořezu

CsN FN ,] 
8 ]-] ooP nohou: Bezpečnostii,

ochranná a pracovní obuv
64 sta oveni odolnosti odčvu

(kalhot a blťlzy) proti pořezu
čSN EN 38]-2
čSN trN 38l-]0

oop těla: ochíánrlé óděvv

65

k
stanoveni odoInostj pro{i
řezu čepcli
Stanovetri rozměrů přilby

čsN EN 388, čl, 6,2

CSN EN 397+Al. čl 6 5

ooP rUkou: ochranDé
rukavioe
oOP hlavy: Prťrmyslové
přilbY

67

6s

Zkoušky odolnosti proti
nárazu

Zkoušky odo]nosti proti
Úderu ost|ílrr předmětem

čsN DN 397+Al, čl, 6,6

CSN EN ]97+A]. čl, 6.7

ooP lr

pr{ty
ooP lr
přilby

lavy: Průrnyslové

t"uy: e**yrlo*

69 Zkouška odolnosti upevnění
podbradního páskU

čsN EN 39?+A1. čl,6.9 ooP hlavy: Průmyslové
přilby
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