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Corrigendum 

ČSN EN 50321-1 (35 9725) Práce pod napětím – Obuv pro elektrickou ochranu – Část 1: Izolační obuv 
a návleky z října 2018 se opravuje takto: 

Do Národní předmluvy se před článek Vypracování normy doplňuje tento článek: 

Upozornění na Národní poznámku 

Do 2. odstavce kapitoly A.2 byla doplněna vysvětlující Národní poznámka. 

V Evropské předmluvě se 11. odrážka opravuje takto: 

• periodická kontrola; 

K kapitole 1 Rozsah platnosti se 3. odstavec nahrazuje takto: 

Antistatická obuv, obuv odolná proti úrazu elektrickým proudem a vodivá obuv nejsou předmětem této normy. 

V článku 4.1 Elektrické třídění se v poslední větě nahrazuje slovo „elektrické“ slovem „elektricky“. 

V článku 4.4.1 se ve 3. odstavci, 1. větě nahrazuje sousloví „periodické prohlídky“ souslovím „periodické kontroly“. 

K článku 5.2.2.4 se 1. věta nahrazuje takto: 

Každá jednotka musí být podrobena zkoušce výdržným AC napětím uvedeným v tabulce 2 nebo v tabulce 3, jak 
je podrobně popsáno v 5.2.1. 

V článku 5.2.5 se odrážky nahrazují takto: 

1. odrážka: 

– třída zkušebního napětí (třída obuvi); 

4. odrážka: 

– shody s podmínkami prostředí při zkoušení; 

7. odrážka: 

– AC zkušební proud měřený v tabulce 2 nebo tabulce 3; 

V kapitole A.2 se 1. odstavec nahrazuje takto: 

Periodická kontrola se skládá z důkladné vizuální prohlídky a případně z elektrické zkoušky provedené v interva-
lech podle doporučení výrobce a národních předpisů. 
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V kapitole A.2 se ke 2. odstavci doplňuje odkaz na Národní poznámkuNP1) s následujícím textem: 

NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato věta mění pravou myšlenku zkoušení, i když je to tak uvedeno v originálu EN 50321-1:2018. 
V tomto kontextu by se zkoušelo podle článků s typovou zkouškou a obuv, která se vyzkouší, by se již nesměla používat. 
Správně by měl být odkazován článek 5.2.4 a z tohoto článku je pak odkaz na zkoušky podle článku 5.2.2.3 nebo 5.2.2.5. 
Z výše uvedeného by věta měla být: Žádná elektricky izolační obuv nebo návleky nemají být použity po 12 měsících od data 
vydání pro použití, pokud nebyly znovu přezkoušeny podle 5.2.4. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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