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Corrigendum 

ČSN 79 5600 Obuv – Požadavky a metody zkoušení z ledna 2005 se opravuje takto: 

1. V předmluvě se v ustanovení Souvisící normy ruší 

ČSN ISO 5355 (94 1822) Lyžařská obuv pro sjezdové lyžování. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
(Alpine ski-boots – Safety requirements and test methods) 

2. V kapitole 2 se ruší normativní odkaz:  

ČSN 01 0226 Statistická kontrola jakosti – Metody náhodného získání výběru kusových výrobků 

3. V kapitole 2 se opravuje: 

a) normativní odkaz: 

ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – 
Část 1: Trhací stroje a lisy – Ověřování a kalibrace systému měření síly  
(Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing 
machines (ISO 7500-1:1999)) 

na normativní odkaz: 

ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – 
Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly  
(Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing 
machines – Verification and calibration of the force-measuring system (ISO 7500-1:2004)) 

b) normativní odkaz: 

ČSN EN 13511 (79 5219) Obuv – Zkoušení vrchů – Odolnost proti poškození při napínání 
(Footwear – Test methods for uppers – Resistance to damage on lasting) 

na normativní odkaz: 

ČSN EN ISO 17693 (79 5219) Obuv – Zkoušení vrchů – Odolnost proti poškození při napínání  
(Footwear – Test methods for uppers – Resistance to damage on lasting (ISO 17693:2004)) 

c) normativní odkaz: 

ČSN EN 13516 (79 5229) Obuv – Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek – Stálobarevnost při stírání 
(Footwear – Test methods for uppers, lining and insocks – Colour fastness to rubbing) 

na normativní odkaz: 

ČSN EN ISO 17700 (79 5229) Obuv – Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek – Stálobarevnost při stírání 
(Footwear – Test methods for uppers, lining and insocks – Colour fastness to rubbing (ISO 17700:2004)) 
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d) normativní odkaz: 

ČSN EN 1413 (80 0066) Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu  
(Textiles – Determination of pH of aqueous extract) 

na normativní odkaz: 

ČSN EN ISO 3071 (80 0066) Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu  
(Textiles – Determination of pH of aqueous extract (ISO 3071:2005)) 

e) normativní odkaz: 

ČSN EN 13287:2005 1) (83 2571) Osobní ochranné prostředky – Obuv – Metoda zkoušení odolnosti proti 
uklouznutí  
(Personal protective equipment – Footwear – Test method for slip resistance) 

na normativní odkaz: 

ČSN EN 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky – Obuv – Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí 
(Personal protective equipment – Footwear – Test method for slip resistance) 

4. V kapitole 2 se doplňuje třídicí znak u odkazů: 

ČSN EN ISO 19953 (79 5234) Obuv – Zkoušení podpatků – Odolnost proti příčnému nárazu  
(Footwear – Test methods for heels – Resistance to lateral impact (ISO 19953:2004)) 

ČSN EN ISO 19956 (79 5237) Obuv – Zkoušení podpatků – Únavová odolnost  
(Footwear – Test methods for heels – Fatigue resistance (ISO 19956:2004)) 

a ruší se poznámka pod čarou 1). 

5. V článku 5.3.4 se poslední věta opravuje takto: 

Stanovení se provádí podle ČSN EN ISO 3071. 

6. Článek 6.4.1 se opravuje takto: 

Odolnost vrchových materiálů proti poškození při napínání se zjišťuje podle ČSN EN 17693. 

7. Článek 6.4.5 se opravuje takto: 

Stálobarevnost při stírání se zjišťuje podle metody A ČSN EN ISO 17700. 

8. V článku 7.1 se ruší 2. věta. 

Vypracování opravy normy 
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Pracovník Českého normalizačního institutu: 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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