
Seznam norem používaných pro certifikaci se zahrnutou flexibilitou 

stav: 2021-09 

ZNAK IDENTIF NAZEV 

364731 
ČSN EN 61331-3 ed. 
2 

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým 
zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů 

832141 ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby 

832143 ČSN EN 14052+A1 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany 

832144 ČSN EN 443 Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech 

832145 ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou 

832147 ČSN EN 16473 Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy 

832162 ČSN EN 966+A1 Přilby pro létání a podobné sporty 

832163 ČSN EN ISO 10256-1 Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky 

832163 ČSN EN ISO 10256-2 
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro 
hráče 

832163 ČSN EN ISO 10256-3 
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro 
hráče 

832163 ČSN EN ISO 10256-4 
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a 
obličeje pro brankáře 

832164 ČSN EN 1077 Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding 

832166 ČSN EN 1078+A1 Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí 

832167 ČSN EN 1080 Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti 

832168 ČSN EN 1384 Přilby pro jezdce na koních 

832169 ČSN EN 1385 Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě 

832170 ČSN EN 12492 
Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a 
zkušební metody 

832171 ČSN EN 13484 Přilby pro sáňkaře 

832172 ČSN EN 13781 
Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a 
sportovních bobů 

832201 ČSN EN 529 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, 
používání, ošetřování a údržbu - Návod 

832210 ČSN EN 136 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - 
Požadavky, zkoušení a značení 

832211 ČSN EN 140 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - 
Požadavky, zkoušení a značení 

832212 ČSN EN 142 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, 
zkoušení a značení 

832220 ČSN EN 14387+A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované 
filtry - Požadavky, zkoušení a značení 

832222 ČSN EN 143 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - 
Požadavky, zkoušení a značení 

832225 ČSN EN 149+A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k 
ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 



832226 ČSN EN 405+A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily 
proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení 

832227 ČSN EN 12083 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, 
které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti 
částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení 

832228 ČSN EN 1827+A1 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích 
ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti 
plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a 
značení 

832251 ČSN EN 12942 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s 
pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - 
Požadavky, zkoušení a značení 

832252 ČSN EN 12941 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s 
pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, 
zkoušení a značení 

832262 ČSN EN 269 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s 
nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, 
zkoušení a značení 

832263 ČSN EN 14594 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje 
na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a 
značení 

832300 ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody 

832301 ČSN EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče 

832302 ČSN EN 13594 
Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební 
metody 

832303 ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti 

832310 ČSN EN ISO 374-1 

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a 
mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení 
pro chemická rizika 

832310 ČSN EN ISO 374-5 

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a 
mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení 
pro rizika vlivem mikroorganismů 

832340 ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 

832350 ČSN EN 388+A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 

832351 ČSN EN 1082-1 

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti 
říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních 
končetin z kroužkového pletiva 

832351 ČSN EN 1082-2 

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti 
říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z 
jiných materiálů než z kroužkového pletiva 

832352 ČSN EN 14328 
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s 
pohonem - Požadavky a metody zkoušení 

832366 ČSN EN 659+A1 Ochranné rukavice pro hasiče 

832386 ČSN EN 421 
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu 
zamoření 



832701 ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - Obecné požadavky 

832721 ČSN EN 14605+A1 

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení 
pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, 
které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné 
proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostře 

832722 ČSN EN 13034+A1 

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení 
pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu 
proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]) 

832727 ČSN EN ISO 13982-1 

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: 
Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím 
poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím 
(oděv typu 5) 

832733 ČSN EN 14325 

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace 
účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických 
ochranných oděvů 

832740 ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech 

832749 ČSN EN ISO 11612 
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální 
technické požadavky 

832751 ČSN EN ISO 14116 
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a 
oděvy s omezeným šířením plamene 

832753 ČSN EN ISO 14460 
Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti 
teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody 

832761 ČSN EN 343 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti 

832770 ČSN EN ISO 11393-2 
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: 
Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou 

832770 ČSN EN ISO 11393-4 
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: 
Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice 

832770 ČSN EN ISO 11393-5 
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: 
Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší 

832770 ČSN EN ISO 11393-6 
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: 
Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla 

832771 ČSN EN ISO 13998 
Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a 
bodnutí ručními noži 

832772 ČSN EN 510 
Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení 
pohyblivými částmi 

832775 ČSN EN 13158 

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro 
jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro 
vozataje - Požadavky a metody zkoušení 

832776 ČSN EN 13277-1 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné 
požadavky a zkušební metody 

832776 ČSN EN 13277-2 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové 
požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí 



832776 ČSN EN 13277-3 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové 
požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu 

832776 ČSN EN 13277-4 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové 
požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy 

832776 ČSN EN 13277-5 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové 
požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha 

832776 ČSN EN 13277-6 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové 
požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy 

832776 ČSN EN 13277-7 
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové 
požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla 

832777 ČSN EN 13061 
Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a 
metody zkoušení 

832778 ČSN EN 13546+A1 

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin 
a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje 
- Požadavky a zkušební metody 

832779 ČSN EN 13567+A1 

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, 
dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a 
zkušební metody 

832780 ČSN EN 13595-1 
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, 
kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky 

832782 ČSN CEN/TS 15256 

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro 
hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - 
Požadavky a metody zkoušení 

832783 ČSN EN 14120+A1 

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro 
uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody 
zkoušení 

832784 ČSN EN 14404+A1 Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče 

832785 ČSN EN 15613 
Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a 
metody zkoušení 

832786 ČSN EN 16027 
Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové 
brankáře 

832800 ČSN EN 469 
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy 
pro hasičské činnosti 

832801 ČSN EN 1486 
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro 
reflexní oděvy pro speciální hašení ohně 

832802 ČSN EN 13911 
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly 
pro hasiče 

832820 ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 

832821 ČSN EN 1150 
Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro 
neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 

832821 ČSN EN 17353 
Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - 
Zkušební metody a požadavky 

832822 ČSN EN 13356 
Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a 
požadavky 



832832 ČSN EN 1073-1+A1 

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně 
radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro 
oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty 

832832 ČSN EN 1073-2 

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a 
zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti 
kontaminaci radioaktivními částicemi 

832845 ČSN EN 1149-5 
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a 
konstrukční požadavky 

832881 ČSN EN 1621-1 

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 
1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a 
zkušební metody 

832881 ČSN EN 1621-2 
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 
2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 

833520 ČSN EN 13921 Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady 
 


