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1. Tyto technické podmínky platí pro pořízení polokošile k pracovnímu stejnokroji (dále jen
„polokošile).
2. Polokošile splňuje technické podmínky uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.,
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (dále jen „příloha“) s níže
uvedeným upřesněním. Splnění technických podmínek se dokládá prostřednictvím
předloženého protokolu o výsledku zkoušky nebo čestným prohlášením vydaným výrobcem,
pokud není dále uvedeno jinak.
2.1. K bodu 4 písm. g) přílohy
Polokošile je provedena v barvě tmavě modré podle barevnice PANTONE 19-4013 TC.
2.2. K bodu 5 přílohy
Základní materiál polokošile splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický
náboj podle ČSN EN ISO 1149-5 a to před i po pěti cyklech praní při 40 °C podle ČSN EN
ISO 6330, postup 6A.
2.3. K bodu 5 písm. b) přílohy
Základní materiál polokošile se před zkoušením podrobí pěti cyklům praní při 40 oC podle
ČSN EN ISO 6330, postup 6A. Při zkoušce managementu vlhkosti se musí materiál
podrobit alespoň jedné ze zkušebních metod uvedených v čl. 4.5 CEN/TR 16422. Splnění
požadavků se dokládá kopií protokolu o výsledku zkoušky.
2.4. K bodu 15 písm. a) přílohy
Na konci rukávu je manžeta o šířce 20 mm vyrobená na plochém pletacím stroji. Mezi
konec rukávu a manžetu rukávu je všita paspule v barvě světle modré podle barevnice
PANTONE 16-4132 TC, nebo u generálských hodností v barvě vínově červené podle
barevnice PANTONE 18-2333 TC.
2.5. K bodu 15 písm. b) přílohy
Límeček polokošile je vyroben na plochém pletacím stroji.
2.6. K bodu 15 písm. b) přílohy
Na límečku polokošile je proveden proužek o šířce 2 mm ve vzdálenosti 4 mm od kraje
límce v barvě světle modré podle barevnice PANTONE 16-4132 TC, nebo u generálských
hodností v barvě vínově červené podle barevnice PANTONE18-2333 TC.
3. Základní úplet polokošile je konstruován tak, aby přírodní vlákno bylo ve styku s pokožkou.
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4. Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty.
U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední
vydání referenčního dokumentu (včetně změn).
ČSN EN ISO 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové
a konstrukční požadavky
CEN/TR 16422 Classification of thermoregulatory properties
AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics
ČSN EN ISO 6330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
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