
 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

Výběr ochranných rukavic pro práci 

s nebezpečnými chemickými látkami 

Student: Kateřina Vlčková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Věžníková, Ph. D. 

Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů 

Datum zadání bakalářské práce: 1. 7. 2013 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18. 4. 2014  

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych tímto poděkovala paní Ing. Haně Věžníkové, Ph.D. za cenné rady, vstřícnost a 

pomoc při zpracování mé bakalářské práce.  



 

 

 

Anotace 

VLČKOVÁ K., Výběr ochranných rukavic pro práci s nebezpečnými chemickými 

látkami. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 

Bakalářská práce pojednává na téma výběr ochranný rukavic, to znamená podle 

čeho se při výběru orientovat, například jakým způsobem by měly být rukavice značeny, 

jaké jsou materiály ochranných rukavic a jejich odolnost pro určité typy nebezpečných 

látek, propustnost rukavic, nezávadnost, čištění, velikost rukavic. Dále jsou zde uvedeny 

příslušné předpisy a normy vztahující se k ochranným rukavicím. Kapitola nazvaná Výběr 

ochranných rukavic blíže popisuje postup výběru včetně vývojového diagramu pro lepší 

přehlednost postupu. Jako praktická ukázka výběru ochranných rukavic jsou v poslední 

kapitole rozebrány náhodně vybrané bezpečnostní listy různých látek, kde poukazuji, zda 

jsou rukavice pro daný typ látky určeny správně nebo ne. 

Klíčová slova: ochranné rukavice, chemické látky, chemické přípravky  

Summary 

The thesis deals on the selection of protective gloves, that is  what to focus on 

while selecting them, how the gloves should be labeled, what are the protective gloves and 

their resistance to certain types of dangerous substances, the permeability of gloves, safety, 

cleaning, glove size .Subsequently there are the relevant rules and standards relating to 

protective gloves. Chapter entitled Selecting protective gloves elaborates procedures, 

including flowchart for better clarity procedure. As a practical example of the selection of 

protective gloves are discussed in the last chapter randomly selected safety data sheets of 

various substances, which point out whether the gloves for the type of substances are used 

correctly or not. 

Keywords: protective gloves, chemical substances, chemical preparations   
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Úvod 

Při nejrůznějších pracích, jako jsou například automobilový, elektrotechnický, 

chemický, farmaceutický, zemědělský průmysl, dezinsekce, deratizace, dezinfekce, 

zpracování kůží, atd. je pravděpodobnost výskytu nebezpečných chemických látek a 

přípravků. Riziko jejich škodlivého působení na lidský organismus musí být nejlépe 

eliminováno, pokud tento postup není možný, musí být přijata opatření k omezení jejich 

vlivu na zdraví zaměstnanců pohybujících se v takovém pracovním prostředí. [1, 2] 

V případě práce s chemikáliemi jsou na základě vyhodnocení rizik doporučovány 

pracovní rukavice. Výběr ochranných rukavic proti nebezpečným chemickým látkám a 

chemickým přípravkům, klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, žíravé, 

karcinogenní (R-45, R-49), mutagenní (R-46) a toxické pro reprodukci (R-60, R-61), se 

provádí na základě konkrétního typu chemikálie, typu expozice této látky nebo přípravku a 

způsobem styku, ke kterému může dojít při práci s výše uvedenými látkami či přípravky. 

[2] 

Pronikání nebezpečných látek kůží do organismu je jednou z možných variant 

expozice a v případě, že není zaměstnanec ochráněn příslušnými ochrannými rukavicemi, 

je kůže prvotní ochranou při kontaktu s chemikáliemi, avšak za rizika vzniku kožních 

onemocnění či pracovních úrazů. [41] 

Účinnost a příslušný stupeň ochrany rukavice je určena především materiálem 

rukavic. Na výběr máme několik druhů vhodných materiálů, jako jsou například nitril, 

přírodní kaučuk, PVC, neopren apod. každý z těchto uvedených je svými vlastnostmi 

odolný proti určité skupině nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných 

chemických přípravků. Jestli je příslušný typ materiálu vhodný pro práci s danou 

chemikálií, je posuzováno na základě testování podle normy EN 374:2003. Další 

požadavky na pracovní rukavice se týkají designu, úchopové schopnosti, nezávadnosti, 

průniku a absorpce vodní páry rukavicemi a jiné.  

V mé bakalářské práci jsem shrnula stručný přehled legislativy týkající se 

ochranných rukavic a klasifikování, označování a balení nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků. Dále se zabývám kvalitativními znaky rukavic, kterými je potřeba 
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se řídit při správném výběru ochranných rukavic. Právě tématem výběru ochranných 

rukavic se zabývám ve třetí kapitole, popisuji zde postup výběru ochranných rukavic na 

základě jejich kvalitativních prvků a závažnosti rizikovosti pracovního prostředí. 

Následující kapitola obsahuje příklady bezpečnostních listů, na kterých ukazuji správnou 

volbu ochranných rukavic.   
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1 Legislativa 

Všechny ochranné pracovní prostředky musí být navrženy, zhotoveny, testovány a 

uvedeny na trh v souladu s platnými právními předpisy a normami. Obecně se na pracovní 

pomůcky i ochranné rukavice vztahují konkrétní předpisy uvedené v dalším textu. 

1.1 Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění 

Ze dne 21. dubna 2006, část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je 

rozepsána v rozsahu těchto paragrafů §101 - §108.  

Hlava I. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: část zákoníku práce 

popisující povinnosti zaměstnavatele, kterými zajišťuje bezpečné pracovní prostředí svým 

zaměstnancům. To znamená, že jsou zde vypsány podmínky pro vytvoření bezpečného a 

zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pokud se zde vyskytují zaměstnanci dvou, a 

více zaměstnavatelů. Také jsou v této části předpisu popsány zásady prevence rizik, a 

přijímání příslušných opatření pro její realizaci. Nebo že je povinností zaměstnavatele 

přijímat opatření pro případ mimořádné události, dále provádět pravidelné kontroly 

přijatých opatření a jejich přizpůsobování novým skutečnostem pracovního prostředí a 

pracovních podmínek. [16] 

Hlava II. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance: povinnosti 

zaměstnavatele jsou rozepsány v § 103 - § 105. Například, že zaměstnavatel nesmí 

dopustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. Zaměstnanec by měl být informován, do jaké kategorie práce byla 

zařazena jím vykonávaná činnost. Dále by měl být obeznámen, kým a jakým způsobem 

bude vykonávaná pracovnělékařská péče a podobně. Zaměstnanec by měl mít informace o 

tom, jakým způsobem a v jakých lhůtách bude prováděno školení.  Jsou zde stanovena 

opatření pro případ, kdy nelze zjištěná rizika dostatečně eliminovat nebo omezit, to 

znamená, vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky. Uvádí se 

zde další povinnosti zaměstnavatele, kterými jsou například způsoby, kterými se budou 

řešit pracovní úrazy a nemoci z povolání.  
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Práva a povinnosti zaměstnance jsou obsahem § 106. Povinnostmi zaměstnance je 

myšleno, například účast na školení, bezprostřední oznámení pracovního úrazu, 

podstoupení preventivní prohlídky, nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové 

látky, dodržovat stanovené pracovní postupy a řídit se příslušnými právními předpisy a 

jiné. Práva zaměstnance zahrnují mimo jiné i to, že má zaměstnanec právo odmítnout 

vykonávání jemu určené pracovní činnosti, pokud má za to, že by tím mohla být ohrožena 

jeho bezpečnost nebo zdraví, právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích, které se mohou na jeho pracovišti vyskytnout a podobně. [16] 

Hlava III. Společná ustanovení: zde se pojednává o účasti zaměstnanců při řešení 

otázek bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. [16] 

1.2 Nařízení vlády 495/2001 Sb., v platném znění 

Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. Tento předpis popisuje, co se nepovažuje za osobní ochranný 

pracovní prostředek, dále uvádí požadavky na ochranné prostředky, kterými jsou 

například, že by měly být po celou dobu používání účinné a jejich použitím by neměla být 

způsobena žádná další rizika, měly by být navrženy tak, aby vyhovovaly pracovním 

podmínkám a fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců. Měla by být zaručena 

vzájemná slučitelnost více používaných ochranných prostředků. Podmínky používání a 

seznámení s těmito podmínkami provádí zaměstnavatel. [17] 

Přílohy k tomuto nařízení obsahují tabulku vyhodnocení rizik pro určení 

vhodného ochranného prostředku, jako je seznam jednotlivých ochranných prostředků, 

seznam prací, které vyžadují používání OOPP a příklady druhů prací z hlediska znečištění. 

[17] 

1.3 Směrnice rady 89/686/EHS 

Tato směrnice ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se osobních ochranných prostředků byla přijata radou Evropských 

společenství. Zohledňuje podobnost mezi vnitrostátními přepisy týkajícími se osobních 

ochranných prostředků. Tato obdoba se týká návrhu, výroby, úrovně kvality, testování a 
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certifikace těchto ochranných pomůcek z hlediska ochrany před zraněním a onemocněním. 

Je zde popsána také odlišnost těchto předpisů, jenž může vyvolat problémy v obchodování 

a tím i ve fungování společného trhu. Proto je nezbytné tyto právní předpisy harmonizovat 

pro zvýšení úrovně ochrany, a aby nedocházelo ke snižování účinnosti ochranných 

prostředků v těchto členských státech. [13] 

Kapitola I. Oblast působnosti, uvádění na trh a volný pohyb: je zde uvedeno, co se 

považuje za osobní ochranný prostředek, jeho definice, i které produkty se nepovažují za 

ochranné pracovní prostředky. Dále jsou zde rozepsány podmínky vztahující se 

k předvádění a prodeji těchto produktů na trhu. Řeší také označování výrobku uvedeného 

na trh ES prohlášením o shodě a jejich bezpečnost pro uživatele. [13] 

Kapitola II. Postupy certifikace: zde jsou popsány povinnosti výrobce nebo jeho 

zplnomocněného zástupce při těchto postupech. Zejména uvádí, že před uvedením vzorů 

ochranných prostředků na trh musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předložit 

technickou dokumentaci a ES prohlášení o shodě k těmto výrobkům. Dále se zde uvádí, jak 

se OOPP dělí a čemu podléhají, povinnosti členských států při provádění postupů 

certifikace. Kapitola vysvětluje, co znamená ES přezkoušení typu, kdo a jakým způsobem 

předkládá žádost o ES přezkoušení typu, jaký by měl být obsah žádosti, jak vypadá postup 

ES přezkoušení vzoru a kdo obdrží kopii certifikátu a další příslušné dokumenty na 

vyžádání. [13] 

Dále je v této kapitole popisována kontrola vyráběných OOPP a ES systém řízení 

jakosti konečného výrobku, který požaduje, aby výrobce sjednotil výrobní proces a 

konečnou výrobu, tak aby byl výrobek ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES. 

Vybraný subjekt poté provádí náhodné kontroly výrobku a posuzuje, zda je produkt ve 

shodě s příslušnými ustanoveními, pokud ne, musí být přijata přiměřená opatření ke 

zjednání nápravy. [13] 

ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru popisuje postup, kdy 

si výrobce volí systém a žádá o schválení tohoto vybraného systému u zvoleného subjektu, 

dále se zabývá tím, co musí obsahovat žádost o zabezpečení jakosti. Subjekt provede 

posouzení systémů a rozhodne, jestli je tento systém vyhovující nebo ne, a rozhodnutí 

oznámí výrobci. Uvádí také, o jakýchkoli změnách systému musí výrobce informovat 

zvolený subjekt. [13] 
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Dále se v této části definuje, co je to dozor, jak provádí prohlídky, co je výstupem 

těchto prohlídek a jaké jsou povinnosti výrobce při auditu. [13] 

Článek nazvaný ES prohlášení o shodě uvádí, že výrobce musí zpracovat 

prohlášení, o tom, že je daný výrobek uváděný na trh ve shodě s touto směrnicí. Následně 

se prohlášení předává příslušným orgánům. Podmínkou bezpečnosti výrobku je, že na 

každém OOPP musí být značka shody CE. [13] 

Kapitola III. Značka ES: rozebírá, jak by měla značka ES vypadat (obr. 1-1). Je 

složená z písmen CE a dvou posledních čísel roku, ve kterém byla značka připojena. Takto 

označeno by mělo být každé OOPP a značka by měla zůstat nesmazatelná po celou dobu 

životnosti toho výrobku. Opatřování dalšími značkami nebo nápisy, které by mohly 

způsobit záměnu se značkou CE, je zakázáno. [13] 

Kapitola IV. Závěrečná ustanovení: rozepisuje, komu je směrnice určena a jaký je 

postup, když je OOPP omezeno pro uvedení na trh. [13] 

První příloha uvádí úplný seznam druhů OOPP, které nespadají do oblasti 

působnosti této směrnice. Ve druhé příloze jsou popsány základní požadavky na ochranu 

zdraví a bezpečnost, ty jsou dále rozděleny na obecné požadavky na veškeré OOPP, 

kterými jsou například zásady navrhování, účinnost, nezávadnost apod. Druhým 

rozdělením jsou dodatečné požadavky společné pro více druhů nebo typů OOPP. Patří sem 

například osobní ochranné prostředky se systémy pro přizpůsobení, ochranné prostředky 

pro obličej, oči a dýchací orgány, OOPP podléhající stárnutí, a tak dále. Dodatečnými 

požadavky pro zvláštní rizika jsou myšleny například ochrana před mechanickým nárazem, 

zamezení utonutí, ochrana proti stlačení části těla, ochrana proti chladu těla a jiné. [13] 

Předmětem třetí přílohy je obsah a zpracování technické dokumentace dodávané 

výrobcem. [13] 

Jak má vypadat značka ES shody je ukázáno ve čtvrté příloze. Písmena ve značce 

musí být stejné ve svislém rozměru, nesmí být menší než 5 mm. [13] 
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Obrázek 1-1: Vzor označení CE [13] 

Podmínky, které musí splňovat oznámené subjekty, jsou obsahem páté přílohy. V 

poslední příloze je ukázán vzor ES prohlášení o shodě. [13] 

1.4 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., v platném znění 

Nařízení vlády ze dne 9. prosince 2002 se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. Tento právní předpis je v souladu se směrnicí rady 89/686/EHS tyto 

předpisy jsou i obsahově podobné. Nařízení vlády uvádí, co se považuje za ochranný 

osobní prostředek a co se za něj naopak nepovažuje, jaké jsou podmínky pro uvádění 

osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. To znamená, že OOPP musí splňovat 

základní podmínky pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Tyto požadavky jsou 

splněny, pokud je výrobek v souladu s harmonizovanou českou technickou normou nebo 

se zahraniční technickou normou, která přejímá harmonizovanou normu evropskou 

v členských státech. Jestliže není produkt v souladu s těmito normami, pak může být na 

veletrzích, výstavách a podobně pouze předváděn nebo vystavován, než budou splněny 

základní požadavky. [14, 15] 

Dále je zde uvedeno, jaké jsou postupy posuzování shody u ochranných 

prostředků složité konstrukce a postup, kterým notifikovaná osoba prověřuje soulad 

osobního ochranného prostředku s požadavky tohoto nařízení. Postup se nazývá ES 

přezkoušení typu, ke kterému podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce žádost 

určené notifikované osobě. Notifikovaná osoba přezkoumá výrobek, a jestliže odpovídá 

základním požadavkům, pak vydá certifikát ES přezkoušení typu. [15] 

ES systém řízení jakosti výrobku požaduje, aby výrobce sjednotil výrobu a 

zkoušení výrobku podle typu popsaného v certifikátu a zajistil tak i shodu se základními 

požadavky. Notifikovaná osoba poté provede kontrolu tohoto osobního ochranného 

prostředku v náhodných termínech, které musí být kratší než jeden rok. O dané zkoušce 

toho ochranného prostředku pak vydá notifikovaná osoba protokol. [15] 
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Systémem zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu je míněno, že 

notifikovaná osoba, která je vybrána výrobcem, schvaluje systém výroby, jenž si výrobce 

zvolil a prostřednictvím dohledu pak kontroluje, zda jsou dodržovány podmínky 

vyplývající ze schváleného systému řízení jakosti. Výrobce vydává k přezkoušení každý 

výrobek za účelem posouzení souladu se základními požadavky. Výrobce musí neprodleně 

nahlásit jakoukoli změnu notifikované osobě. Nařízení dále uvádí, kdo a jakým způsobem 

provádí dohled, co je to ES prohlašování o shodě, označování značkou CE nebo popřípadě 

jinou značkou. [15] 

Jestliže bylo pro osobní ochranný prostředek uloženo ochranné opatření, tak se 

v Oznámení o uložení ochranného opatření uvede, jak byla tato neshoda způsobena. [15] 

Ve směrnici jsou vypsány podmínky autorizace, a jestliže jsou splněna kritéria 

příslušných harmonizovaných norem, pak právnická osoba vyhovuje těmto podmínkám. 

[15] 

Přílohy k tomuto nařízení obsahují úplný seznam osobních ochranných 

prostředků, na něž se tento předpis nevztahuje, jaké jsou základní požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví, jak by měla vypadat technická dokumentace dodávaná 

výrobcem a také vzor ES prohlášení o shodě a podmínky autorizace. [15] 

1.5 Norma EN 420: 2003 

Norma udává všeobecné požadavky na ochranné rukavice. Dokument poskytuje 

informace o designu a provedení rukavic. Může být aplikována i na ochranu paží. 

Rukavice se specifickými funkcemi určené pro specializované aplikace (chirurgické 

rukavice, elektrikářské rukavice atd.) jsou řízeny jinými příslušnými normami, které se 

vztahují na tyto konkrétní práce. Obsahem této normy jsou definice, požadavky, provedení 

a design rukavice, jejich nezávadnost, pokyny pro čištění, elektrostatické vlastnosti, 

prostup a absorpce vodních par, hbitost/obratnost, značení a informace, návod k použití 

rukavic a velikosti rukavic. [18] 

1.6 Norma EN 374: 2003 

Zabývá se rukavicemi chránícími proti chemikáliím a mikroorganismům. 

V normě jsou popsány definice procesu penetrace a permeace, dále požadavky na 
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chemicky odolné rukavice, zkoušení materiálu pro výrobu rukavic, jak jsou rukavice 

označeny (nízká chemická odolnost, chemicky odolné, chrání proti mikroorganismům). 

Jsou zde ukázány piktogramy, podle kterých se tyto rukavice rozlišují. Speciálně pro 

piktogram chemické odolnosti je v normě i tabulka dvanácti písmenných kódů, každé 

z těchto písmen odkazuje na chemickou látku, proti které má být rukavice odolná. Z těchto 

dvanácti písmen pak tři písmena doprovází piktogram chemické ochrany. [7, 18] 

1.7 Nařízení EC č. 1278/2008 (CLP) 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1278/2008  ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení popisuje: 

 sjednocení kritérií a pravidel pro označování, klasifikaci a balení látek a 

směsí 

  harmonizaci legislativy, která se zabývá těmito požadavky 

  stanovení seznamu látek s harmonizovanými klasifikacemi, uložení 

povinností výrobcům, dovozcům a následným uživatelům látek 

  stanovení seznamu klasifikací a označení látek, který se skládá ze všech 

oznámení, podání a harmonizovaných klasifikací. [29] 

Toto nařízení se nevztahuje na: 

 Radioaktivní látky a směsi 

 Látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu 

 Neizolované meziprodukty 

 Látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj, pokud nejsou uváděny na trh. 

[29] 

Dále se nevztahuje na látky a směsi v konečném stavu, které jsou určeny konečnému 

spotřebiteli a jsou v následujících formách: 

 Léčivé přípravky vymezené směrnicí 2001/83/ES 

 Veterinární léčivé přípravky vymezené směrnicí 2001/82/ES 

 Kosmetické prostředky vymezené směrnicí 76/768/EHS 

 Zdravotnické prostředky vymezené směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS 
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 Potraviny nebo krmiva vymezené nařízením (ES) č. 178/2002. [29] 

Dále jsou ve směrnici vypsány definice v oblasti nebezpečných látek a jejich 

použití. Řeší se zde, jak se zjišťují informace ke klasifikaci látek a směsí a následné 

přezkoumávání těchto informací, jak by měl vypadat postup hodnocení a rozhodnutí o 

klasifikaci, jaká jsou pravidla informování o nebezpečnosti látek prostřednictvím označení, 

co musí být uvedeno na štítku (výstražné symboly nebezpečnosti, identifikátory výrobku, 

signální slova, standartní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení), jaké je 

správné umístění štítků, a dále je zde popsán postup aktualizace informací na štítcích a 

používání štítků. [29] 

Členské státy určí orgány pro navrhování harmonizované klasifikace a označování 

a orgány pro prosazování povinností stanovených tímto nařízením. Dále se zřídí ústřední 

kontaktní místa pro účely poradenství výrobcům, dovozcům, distributorům a následným 

uživatelům a dalším zúčastněným stranám ohledně jejich odpovědnosti a povinnosti. [29] 

Cílem tohoto nařízení je stanovit nebezpečné vlastnosti látek a směsí na jejichž 

základě, pak bude možné látky klasifikovat jako nebezpečné. Jedná se především o 

vlastnosti, jako jsou fyzikální nebezpečnost a nebezpečnost pro lidské zdraví a životní 

prostředí, včetně nebezpečnosti pro ozónovou vrstvu. Před uvedením daných 

nebezpečných látek a směsí na trh by měly být tyto látky výrobcem nebo dovozcem 

označeny a zabaleny podle této směrnice. [29] 

Mezinárodní unie pro čistotu a užitnou chemii (IUPAC) se zabývá chemickým 

názvoslovím a chemickou terminologií. Identifikace látek podle názvů daných IUPAC se 

používá v mezinárodním měřítku, je tím zajištěn jednotný základ identifikace 

nebezpečných látek ve vícejazyčném kontextu. Je zde uveden systém CAS (Chemical 

Abstract Servis) podle kterého, jsou látky zařazovány do rejstříku CAS, díky přidělení 

jedinečného registračního čísla CAS. Ta se potom používají v databázích, v referenční 

literatuře a v dokumentech o splnění předpisů po celém světě k identifikaci látek. [29] 

Přílohy tohoto nařízení obsahují kritéria a systém klasifikace a označování látek, 

informace o látkách, akutní toxicitu, pokyny pro bezpečné zacházení a jiné informace 

potřebné pro správnou klasifikaci, označování a balení látek a směsí. [29] 
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2 Ochranné rukavice 

 Ochrana rukou je myšlena od konečků prstů až po rameno, jak už bylo zmíněno 

výše, při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jsou 

používány hlavně rukavice. Ty chrání ruku nebo její část před různým nebezpečím, 

ochranné rukavice mohou pokrývat část předloktí nebo paže. [3, 8] 

 Základní krok při posuzování pracoviště by měl spočívat v posouzení nezbytnosti 

výskytu nebezpečných chemických látek a přípravků. To znamená, že se zjistí, zda by tyto 

chemikálie mohly být z používání vyřazeny, nebo být nahrazeny látkami méně 

nebezpečnými, avšak podobného charakteru. Pokud nebude možné takto vyloučit nebo 

omezit škodlivý účinek těchto látek na lidský organismus při práci, přichází na řadu výběr 

vhodných ochranných prostředků. Přitom je velice důležité uvědomit si, proti jakému 

druhu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků rukavici volíme. 

V některých případech bývá ochranný prostředek doporučen, v návodu na používání nebo 

bezpečnostním listu, přímo výrobcem; dovozcem či distributorem těchto látek. [4]  

Stupeň ochrany rukavice je udáván pomocí materiálu, ze kterého je rukavice 

vyrobena; vlastní konstrukce rukavice (trojprsté, pětiprsté, palcové, dlaňovice) a délky 

manžety rukavice (s manžetou krátkou, střední, dlouhou.) [3] 

2.1  Obecné požadavky na rukavice 

Ochranné rukavice musí být navrženy a provedeny s ohledem na charakter 

vykonávané činnosti, tak aby zajistily potřebnou míru ochrany. [3] 

Specifické testy udávají výkonnostní úroveň rukavic v rozsahu od 0 – 4. Pokud je 

rukavice označená úrovní X znamená to, že metoda testu nebyla pro posuzovaný vzorek 

vhodná. Testovací úroveň 0 pak značí, že rukavice buď nebyla testována, anebo jí byla 

přiřazena nejnižší úroveň výkonnosti. Více výkonným rukavicím jsou pak testem přiděleny 

úrovně výkonu od 1 - 3. [8] 
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2.2 Design ochranných rukavic  

Provedení švů u rukavic by mělo být takové, aby nenarušovalo účinnost a výkon 

ochranné rukavice. Stejné požadavky jsou kladeny na materiál. [3, 8] 

2.3 Nezávadnost ochranných rukavic 

Používání ochranné rukavice v souladu návodu výrobce by nemělo zaměstnanci 

způsobit újmu na zdraví. Látky, které mohou způsobovat alergie a jsou obsaženy 

v používané rukavici, musí být uvedeny výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem 

v návodu rukavice. Je stanovena hodnota pH rukavic, která se co nejvíce blíží neutrální 

hodnotě (u kožených rukavic větší než 3,5 a menší než 9,5). Šestimocný chróm u kožených 

rukavic může být obsažen pouze v množství, které nelze detekovat, to znamená méně než 

2 mg/kg. Rukavice z přírodního kaučuku jsou testovány na uvolňovatelné proteiny dle EN 

455 – 3. [3, 8] 

2.4 Čištění ochranných rukavic 

Výrobce stanoví maximální počet čistících cyklů, při jehož dosažení by neměla 

být snížena úroveň výkonu ochranné rukavice. [3, 8] 

2.5 Velikost rukavic 

Při skutečném měření velikosti rukavic, které stanovuje výrobce, se musí brát 

v úvahu použitý materiál pro výrobu rukavice a jeho chování a dále také pro jakou 

pracovní činnost je rukavice zhotovována. Velikosti rukavice se potom stanovují podle 

velikosti rukou, viz tabulka (tab. 2 – 1). [3, 8] 

Tabulka 2-1: Označení velikosti rukavic [3, 8] 

Velikost rukavic Vyhovuje Obvod ruky/délka 

[mm] 

Minimální délka 

rukavice 

[mm] 

6 Pro ruce velikosti 6 152/160 220 

7 Pro ruce velikosti 7 178/171 230 
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8 Pro ruce velikosti 8 203/182 240 

9 Pro ruce velikosti 9 229/192 250 

10 Pro ruce velikosti 10 254/204 260 

11 Pro ruce velikosti 11 279/215 270 

 

2.6  Úchopová schopnost (obratnost) ochranných rukavic 

Rukavice musí být konstruována tak, aby umožnila co nejlepší úchopovou 

schopnost pro vykonávání dané pracovní činnosti. Tato schopnost se pak měří podle úrovní 

provedení úchopové schopnosti prstů (tab. 2 – 2). [3, 8] 

Tabulka 2-2: Označení úchopové schopnosti rukavice [3, 8] 

Úroveň 

provedení 

Nejmenší průměr válečku, pro něhož jsou splněny zkušební 

podmínky 

[mm] 

1 11 

2 9,5 

3 8 

4 6,5 

5 5 

2.7 Průnik a absorpce vodní páry rukavicemi 

Průnik vodní páry ochrannými rukavicemi je možný pouze v případech, kde to 

poslouží účelům vykonávané práce. Pokud úroveň provedení rukavic zamezuje průnik 

vodní páry, musí být rukavice navržena a vyrobena tak, aby byly co nejvíce omezeny 

podmínky pro pocení zaměstnance, které by snižovaly účinnost rukavice. Jestliže je to 

vyžadováno, pak musí mít kožená rukavice hodnotu průniku vodní páry 2 mg/(cm
2
.h), 

dále  pohlcování vodní páry podle dalšího požadavku musí být 8 mg/cm
2
 za hodinu. [3, 8] 
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2.8 Materiál pro výrobu ochranných rukavic 

Materiál ochranných rukavic – je jakýkoli materiál nebo jakékoli kombinace 

materiálů použité na rukavice, které mají za účel izolovat ruce a paže od přímého styku 

s chemikáliemi či mikroorganismy. [3] 

Ochranné vlastnosti pracovních rukavic udává především materiál, z nějž jsou 

tyto rukavice vyrobeny. [3] 

Materiál pro výrobu rukavic je určen podle zjištěného nebezpečí (typu nebezpečné 

chemické látky nebo chemického přípravku) na posuzovaném pracovišti. [3] 

Rukavice zajišťující ochranu proti vodě a různým druhům agresivních a toxických 

kapalin bývají zhotoveny z materiálů, jejichž základem jsou plasty. [3] 

Rukavice však nemusí poskytovat univerzální ochranu proti všem používaným 

chemikáliím. Je třeba brát na vědomí, že chemické látky nebo chemické přípravky mají 

různý charakter a vyskytují se v různých koncentracích. [4] 

Pro uvedení konkrétního příkladu, firma Ansell nabízí ochranné rukavice proti 

účinkům chemických látek a chemických přípravků z nejrůznějších materiálů. 

2.8.1 Nitril 

Rukavice z nitrilu chrání proti bázím, olejům, mnoha rozpouštědlům, živočišným 

tukům. Je zde zajištěna ochrana také před prořezání, propíchnutí, oděru, protržení. [5] 

 

 

 

Obrázek 2-1:Nitrilové ochranné rukavice [19] 
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Nitrilové ochranné rukavice 

Rukavice mají přilnavou schopnost na mokrém a olejnatém povrchu. Díky froté 

podšívce je u nich zmírněná tvorba potu. Jsou vhodné pro čistící a hygienické prostory, 

automobilový nebo strojírenský průmysl, viz obrázek (obr. 2 - 1). [19] 

AlphaTec 58 - 270 

Jedná se o chemicky odolné rukavice s nejlepším úchopem a vynikající obratností. 

Mají tenkou dvojitou nitrilovou vrchní vrstvu, bezešvou nylonovou 15 - vláknovou 

podšívku, tím je zajištěna citlivost a pružnost rukavice. Minimálně zadržují teplo a 

redukují pocení. Jsou odolné proti kapalinám, olejům a chemikáliím. Vhodné jsou pro 

manipulaci s barvami, inkousty, lepidly; manipulace s chemikáliemi; rafinace nafty a 

benzínu; a další. Rukavice jsou ukázány na obrázku (obr. 2 – 2). [5, 20] 

Obrázek 2-2: AlphaTec 58 – 270 [20]  

2.8.2 Neopren 

Zabezpečuje ochranu proti velké škále olejů, kyselin, žíravin a rozpouštědel, je 

však méně odolný vůči protržení, prořezání, oděru či propíchnutí oproti nitrilu nebo 

přírodnímu kaučuku. [5] 

Chemicky odolné rukavice neoprenové 

Poskytují dobrou jistotu úchopu díky zdrsněnému povrchu dlaní. Jsou určeny pro 

manipulaci s mnoha typy chemikálií. Využitelné jsou v zemědělském průmyslu, při 

zpracování kůží, pro elektrotechnický průmysl a chemický průmysl, viz obrázek (obr. 2 –

 3). [21] 
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Obrázek 2-3: Chemicky odolné rukavice neoprenové [21] 

ThermaPrene  

 Tyto rukavice vyráběné firmou Ansell jsou neoprenové, mají máčené povrstvení 

na dvojité izolační podšívce. Díky neoprenu je zajištěna dobrá pružnost a chemická 

odolnost, dále jsou zde výborné mechanické a chemické vlastnosti a skvělý úchop. 

Prostřednictvím těchto vlastností je zajištěna dobrá ochrana tam, kde se vyskytuje tepelné a 

chemické riziko. Rukavice jsou odolné vůči detergentům, čistícím roztokům, olejům a 

mastnotám. Vhodné jsou pro aplikace, jako je například manipulace s předměty v horkých 

nebo chladných chemikáliích; pokovovací operace; čištění a údržba parou a jiné. Rukavice 

můžete vidět na obrázcích (obr. 2 – 4 a obr. 2 – 5). [5, 22] 

Obrázek 2-4: ThermaPrene 19 – 024 [22]   Obrázek 2-5: ThermaPrene 19 – 026 [22] 

2.8.3 Přírodní kaučuk 

Je vysoce pružný, pohodlný a dobře odolný materiál, chránící proti mnoha 

kyselinám a alkoholům. [5] 

Hycare 62 – 200 

Je dlouhá pracovní rukavice pro bezpečnou práci s tekutinami. Vyrobena je 

z přírodního kaučuku, má hladký povrch, schopnost dobrého úchopu v mokrých i suchých 

podmínkách. Aplikace je vhodná pro středně náročné podmínky, je zde zaručená výborná 

izolace proti chladu i horku, odolnost vůči mechanickým i chemickým rizikům. Určená je 
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pro údržbářské práce, manipulaci s chemikáliemi, čistící a mycí prostředky. Viz obrázek 

(obr. 2 – 6). [5, 23] 

Obrázek 2-6: Hycare 62 – 200 [23] 

Zvrásněné rukavice z přírodního latexu 

Jsou vhodné pro použití v chemických provozech, délka rukavic je 32 cm, mají 

extrémně zvrásněný povrch a bavlněnou vložku. Viz obrázek (obr. 2 – 7). [24] 

Obrázek 2-7: Zvrásněné rukavice z přírodního latexu [24] 

     

2.8.4 Polyvinylchlorid 

Rukavice z PVC jsou odolné proti kyselinám, žíravinám, alkoholům, bázím a 

proti oděru. Bývají často využívané v různých částech průmyslu chemického, tak 

zpracovatelského. Výhodou těchto rukavic je, že dokáží vydržet ohebné i v mrazu. Jejich 

nevýhodou je, že tato ohebnost je zajištěna změkčovadly. Tyto přídavné látky mají 

tendenci být zdravotně závadné. [5, 9] 

Rukavice Petrel 

Vyrobeny z bavlněné teplákoviny, máčené v PVC, jsou délky 35 cm 

s protiskluzovou úpravou, chemicky odolné. Jsou vhodné pro chemický a stavební průmysl 

a laboratoře. Viz obrázek (obr. 2 – 8). [25] 
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Obrázek 2-8: Rukavice Petrel [25] 

PVC rukavice, odolné proti olejům a chemikáliím 

Pro manipulaci s materiály, které jsou zatíženy oleji a mastnotami, mohou být 

buď s krátkým, nebo dlouhým rukávem. Rukavice mají zdrsněný povrch dlaně. Ideální 

aplikace v automobilovém průmyslu a strojírenství. Viz obrázek (obr. 2 – 9). [26] 

Obrázek 2-9: PVC rukavice odolné proti olejům a chemikáliím [26] 

2.8.5 Ostatní polymery 

Další materiály pro výrobu rukavic jsou například polyvinylalkohol, 

laminátový film, viton/butyl, vinyl. [5] 

ChemTek 

Viton/butylové rukavice poskytující ochranu proti většině agresivních 

Obrázek 2-10: ChemTek 38 – 628 [27] 
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chemikálií, dobrá pružnost a obratnost, pohodlné, jednoduché navlékání a úchop. 

ChemTek Viton/butyl 38 – 628 je odolný proti alifatickým, halogenovým, 

aromatickým uhlovodíkům a koncentrovaným minerálním kyselinám. Viz obrázek 

(obr. 2 – 10). [5, 27] 

 

 PVA 

Díky potahu z polyvinylalkoholu překonávají tyto ochranné rukavice většinu 

jiných druhů chemicky odolných rukavic. Vhodné jsou pro manipulaci se silnými 

organickými rozpouštědly. Jsou v podstatě inertní při styku s aromatickými a 

chlorovanými rozpouštědly. Jsou pohodlné, vyrobeny z měkké pletené podšívky s dvěma 

díly, změkčené v dlani, absorbující pot. Aplikovatelné jsou v tiskárenství, laboratorních 

pracích a analýze, výrobě a přípravě chemikálií a dalších. Viz obrázek (obr. 2 – 11). [5, 28] 

Obrázek 2-11: PVA 15 – 552 [28] 

V následující tabulce (tab. 2 – 3) je ukázka odolnosti materiálů pro určité skupiny 

látek. Vhodnost použití materiálu pro danou chemikálii je značena křížkem.  

Tabulka 2-3: Výběr vhodného materiálu pro určitý typ chemikálie [7] 

Chemická 

skupina 

Přírodní 

kaučuk 

Nitril Neopren PVC PVA Butyl 

rozpouštědla X X - - - - 

ketony X - X - X X 

Kyseliny X X X X - - 

Uhlovodíky - X X - - - 

Oleje - X X X X - 
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tuky - X X X X - 

Organická 

rozpouštědla 

- X X - - - 

 

2.9 Požadavky na ochranné rukavice proti chemikáliím 

Definice: 

Propustnost (permeace) – je proces, při kterém se chemikálie pohybuje přes 

materiál ochranných rukavic na molekulární úrovni.  

Zahrnuje: 

 sorpci molekul chemikálie na povrchu rukavice 

 difúzi sorbovaných molekul v materiálu 

 desorpce chemikálie z vnitřní strany rukavice [3, 6, 7] 

Pronikání (penetrace) – znamená prostup chemikálie nebo mikroorganismu 

pórovitými místy nebo švy, dírkami nebo jinými nedokonalostmi materiálu ochranných 

rukavic na úrovni, která není molekulární. [3, 7] 

Rychlost propustnosti (permeace) – je dána množstvím zkušební chemikálie 

pronikajícím rukavicí za jednotku času na jednotku plochy [3] 

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům jsou zkoušeny 

z hlediska jejich doby propustnosti (permeace) a doby pronikání (penetrace) chemikálií a 

mikroorganismům. Některé plastové či gumové vrstvy rukavic mohou totiž fungovat i jako 

houba, to znamená, že mohou vstřebávat vlhkost a udržovat ji ve styku s pokožkou. [3, 6, 

7] 

Odolnost rukavice proti pronikání je pak zkoušená podle ČSN EN 374-2. 

Rukavice by měla být odolná při zkoušce průniku vody, to znamená, že by rukavice 

neměla prosakovat, nebo vzduchu, rukavicí by neměl unikat vzduch. [3, 7] 

Odolnost proti propustnosti podle ČSN EN 374-3 je měřená pomocí doby průniku 

zkušební chemikálie materiálem rukavice. [3, 7] 
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Zkouška probíhá tak, že se ve zkušebním přístroji oddělí zkušební chemikálie a 

sběrné médium (plyn, kapalina) materiálem rukavice. Doba průniku je pak stanovována 

podle koncentrace zkušební chemikálie, která projde materiálem rukavice za určitý čas do 

sběrného média. Rychlost propustnosti materiálu je vyjádřena v µg.min
-1

.cm
-2

. Dobou 

průniku je vyjádřena první chvíle, kdy dochází ke kontaktu zkušební chemikálie 

s posuzovaným materiálem, až po její objevení se na druhé straně materiálu ve sběrném 

médiu. Třída provedení rukavice se poté určuje podle této změřené rezistenční doby (doba 

průniku) a to tak, že čím je vyšší tím více účinná je pak rukavice. Třídy provedení rukavic 

podle změřené rezistenční doby můžeme vidět v tabulce (tab. 2 – 4). [3, 4] 

Tabulka 2-4: Třídy provedení podle doby průniku [3, 4, 7] 

Změřená rezistenční doba Třída provedení (stupeň ochrany) 

> 10 min 1 

> 30 min 2 

> 60 min 3 

> 120 min 4 

> 240 min 5 

> 480 min 6 

Běžnou metodou hodnocení propustnosti tekutých chemikálií je metoda F – 739 

používanou americkou společností ASTM (American Society for Testing and Materials). 

Propustnost zahrnuje pohyb chemikálií skrz materiál rukavic včetně difúze jako s hlavním 

mechanismem dopravy po sorpci a desorpci. Několik výzkumů se zabývalo měřením 

stabilního stavu nebo mírou maximální propustnosti a zjišťováním času průniku využitím 

metody F -739. Tyto dva parametry poskytují informace o množství nebezpečných 

chemických látek a času, kdy by mohlo dojít k vystavení kůže těmto chemikáliím přes 

materiál ochranných rukavic. [41] 

Rukavice nízké chemické ochrany mohou být považovány jako vhodná překážka 

pro průnik chemikálií. Avšak tyto dvě výše zmíněné permeační vlastnosti se mohou lišit 

typem a tloušťkou materiálu rukavic a koncentrací chemických látek. [41] 



 

 

30 

Testování propustnosti je prováděno podle metody F739 – 96. Na obrázku (obr. 2 

- 12) je ukázán nákres Open – loop systému zkoušení a příslušného vybavení, kde 

kotoučový vzorek je zavěšen ve skleněné zkušební buňce (permeation cell), kterou 

rozděluje na dvě hemisféry, výzvovou komoru (challenge chamber), která obsahuje 

rozpouštědlo a sběrné médium (collection chamber) o objemu 100 ml, kde je rozpouštědlo 

zkoušeno a analyzováno. [41] 

Zkušební buňka je skleněná a má průměr 5,08 cm. Výzvová komora, která je částí 

zkušební buňky, je naplněná 75 ml rozpouštědla zakrývající celý povrch kotoučového 

vzorku. Ve sběrném médiu je plynný dusík o rychlosti prodění 125 ml/min přichází do 

kontaktu s materiálem rukavice. Míra proudění dusíku je kontrolována mosazným 

jehlovým ventilem (brass needle valve) a měřena průtokoměrem (flow meter). Tento 

systém minimalizuje adsorpci organického rozpouštědla na stěny zkušební buňky. [41] 

Shromažďovací zkušební buňka je ponořená do vodní lázně, která zachovává 

teplotu kolem 25°C. K uchování testovací teploty dusíku proudí dusík skrz skleněnou 

komoru, která je umístěná před testovací buňkou ve vodní lázni. [41] 

Pro každý chod zkoušky je 100 ml plynného vzorku shromážděno ze sběrného 

bodu v 10 – 15 minutových intervalech při použití těsné plynové stříkačky poté, co je 

rozpouštědlo přidáno do výzvové komory. Vzorky jsou neprodleně vstřikovány na plynový 

chromatograf vybavený detektorem ionizace plamene. Zkušební chod je ukončen tehdy, 

když koncentrace rozpouštědla ve sběrném médiu dosáhne koncentrace stabilního stavu. 

Zkouška je pro každé rozpouštědlo opakována třikrát. [41] 

Obrázek 2-12: Nákres zkušebního systému [41] 
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2.10 Poskytovaná ochrana rukavic proti chemikáliím 

Zda je daná rukavice určena pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky, nás upozorní piktogram, jenž musí být uvedený jak na ochranné 

rukavici, tak i v jejím návodu. V případě chemických látek a přípravků jsou u rukavic 

zobrazeny dva piktogramy. Ty se od sebe odlišují mírou chemického nebezpečí, pro které 

je rukavice určena. [4, 6] 

Plná chemická ochrana 

Piktogram chemické odolnosti látek (obr. 2 - 13) je doplněn o posloupnost tří 

čísel, označujících tři hlavní látky, proti nimž je rukavice odolná. [4, 6, 7, 10] 

 

Obrázek 2-13: Piktogram chemické odolnosti [10] 

Kódová označení chemikálií jsou vybraná ze seznamu 12 standardně 

klasifikovaných látek (tab. 2 - 5). Tyto chemikálie musejí mít dobu odolnosti průniku 

alespoň 30 min. Více informací o látkách, proti nimž je rukavice odolná, by mělo být 

uvedeno v návodu rukavice. [4, 6, 7, 10] 

Na obrázku chybí ještě označení piktogramu číslem normy EN 374 – 1 podle, 

které jsou rukavice značeny a testovány. [4, 6, 7, 10] 

Tabulka 2-5: Seznam 12 látek pro tříčíselný kód [6, 7, 10, 11] 

Kód látky Chemická látka Číslo CAS Kategorie 

A Metanol 67 – 56 -1 Primární alkohol 

B Aceton 67- 64 – 1 Keton 

C Acetonitril 75 – 05 – 8 Nitrilová směs 
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D Dichlorometan 75 – 09 – 2 Chlórovaný 

parafín 

E Sirouhlík 75 – 15 – 0 Síra obsahující 

organické příměsi 

F Toulen 108 – 88 – 3 Aromatický 

uhlovodík 

G Dietylamin 109 – 89 – 7 Amin 

H Tetrahydrofuran 109 – 99 – 9 Heterocyklická a 

éterová směs 

I Etylacetát 141 – 78 – 6 Ester 

J N-heptan 142 – 85 – 5 Nasycený 

uhlovodík 

K Hydroxid sodný 40 % 1310 – 73 – 2 Anorganická báze 

L Kyselina sírová 96 % 7664 – 93 – 9 Anorganická 

minerální 

kyselina 

Nízká chemická ochrana 

Pokud rukavice splnily podmínky testu penetrace (pronikání), ale jejich doba 

odolnosti průniku proti nejméně třem chemickým látkám je menší než 30 min., používá se 

piktogram „nízké chemické odolnosti“ nebo „nepromokavosti“ (obr. 2 - 14). Chrání před 

menším počtem chemikálií než rukavice plné ochrany a jsou i méně univerzální. Tyto 

rukavice se používají při práci ve vodě a při nízkém chemickém nebezpečí, to znamená 

například při používání čisticích prostředků, které slabě působí a mají snadno zrušitelný 

účinek. Tyto rukavice se používají při mytí nádobí, na ochranu nejen před zředěnými 

saponátovými roztoky, ale i před koncentrovanými kyselinami. Před použitím je nezbytné 

nastudovat návod, kde by měly být informace poskytované výrobcem, nespoléhat pouze na 

piktogram. [4, 6, 7, 10] 
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Obrázek 2-14: Piktogram pro nízkou chemickou odolnost [10] 

2.11 Značení rukavic 

Značení na ochranných rukavicích musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti 

pracovní rukavice. Jestliže má rukavice provedení, jenž znemožňuje její označení, pak se 

toto značení uvádí na prvním příslušném obalu. [8, 12] 

Na každé rukavici by měly být vyznačeny informace o: 

 Výrobci 

 Určení rukavice a její velikosti 

 Označení rukavice CE 

 Piktogramy s patřičným označením výkonnosti a odkazem na příslušnou normu EN 

[11, 8, 12] 

Příklad správného značení rukavice je ukázán na obrázku (obr. 2 - 15): 

Obrázek 2-15: Značení rukavice (Alphatec 58-270) [20] 

Bezprostřední obal rukavice by měl obsahovat následující údaje: 

 Jméno a adresa výrobce nebo jeho zákonného zástupce 

 Označení rukavic a velikost rukavic 
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 Značka CE 

 Informace o použití rukavice (design rukavice a její určení) 

 Odkaz pro vyhledání informací [11, 12] 

2.12 Návod k používání rukavice 

Musí být přiložen spolu s rukavicemi, měl by obsahovat bližší informace o 

používané rukavici. Dále má zahrnovat údaje o látkách, proti nimž byla rukavice testovaná 

a proti, kterým je odolná, dále pro kterou konkrétní pracovní činnost je rukavice vhodná. 

Návod by měl uvádět i nevhodné použití rukavic k zamezení pracovních rizik. Piktogram 

návodu k použití je vidět na obrázku (obr. 2 – 16). [8, 10, 12] 

 

Obrázek 2-16: Piktogram návodu k používání [10] 

Obsah návodu k použití: 

 Jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce 

 Určení (provedení) rukavice 

 Rozsah velikostí 

 Označení značkou CE 

 Návod pro péči a skladování rukavic 

 Návod k použití a omezení použití rukavic 

 Látky obsažené v materiálu rukavic, které by mohly mít nepříznivé účinky na 

lidské zdraví 

 Seznam všech látek použitých pro zhotovení rukavice, by měl být k dispozici 

na vyžádání 
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 Jméno a adresa notifikovaného orgánu, který byl pověřen vydáním certifikátu 

příslušného produktu [8, 12] 

  



 

 

36 

3 Výběr ochranných rukavic 

Předtím než zaměstnavatel přistoupí k výběru ochranných rukavic při práci 

s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, měl by posoudit, zda by 

tato rizika mohla být z provozu odstraněna, popřípadě dostatečně omezena. Takové 

posouzení je možno provést následujícími způsoby: 

 Vyloučení nebezpečných látek z provozu: pokud je to možné, odstranit 

používané látky z pracovního procesu buď změnou technologického postupu, nebo 

výrobku, pro jehož výrobu je látka používána. [32] 

 Nahrazení těchto látek: tento postup se používá, jestliže není možné dostatečně 

eliminovat nebezpečné látky. Jsou-li k dispozici látky s podobnými vlastnosti, ale 

méně nebezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí, pak můžeme těmito látkami 

nahradit stávající nebezpečné látky. [32]  

 Kontrola: tím je myšleno především navržení vhodného pracovního postupu, 

pravidelné kontroly, používání příslušných osobních ochranných prostředků, 

vhodné vybavení, kolektivní ochrana u zdroje rizika, dobré organizační opatření, a 

další. [32]  

Dojde-li však k závěru, že není možné takto eliminovat nebezpečí hrozící při práci 

s chemikáliemi, přichází na řadu výběr vhodných OOPP.  

V případě pracovních rukavic rozhoduje o jejich správném výběru zaměstnavatel 

a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění a to 

konkrétně § 104 a nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků, v platném znění. [33] 

Nejdříve však musíme vědět, proti jaké druhu rizika rukavice vybíráme. V tabulce 

(tab. 3 - 1) jsou uvedeny piktogramy, informující proti jakému druhu nebezpečí je rukavice 

konstruována. V této práci je rozebírána tématika ochranných rukavic při práci 

s nebezpečnými chemickými látkami, takže nás budou zajímat piktogramy plné chemické 

ochrany a nízké chemické ochrany (aneb chemická nebezpečí).  
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Tabulka 3-1: Piktogramy ochranných rukavic [33] 

Následujícím krokem by mělo být zhodnocení rizika na pracovišti. Tento postup 

se skládá z několika bodů, které nám pomůžou lépe rozpoznat, jaké druhy chemikálií se na 

Piktogram 

Význam  

(např. druh 

nebezpečí) 

Piktogram 

Význam  

(např. druh 

nebezpečí) 

 

mechanická 

nebezpečí 

 

Nebezpečí chladu 

 

řez padajícím 

ostřím 

 

teplo a oheň 

 

ionizační záření 

 

radioaktivní 

zamoření 

 

ruční řetězová pila 

 

chemická nebezpečí 

 

teplo a nebezpečí 

požáru - pro 

hasiče 
 

chemická nebezpečí 

 

informace 

 

nebezpečí 

mikroorganismů 
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pracovišti vyskytují. Díky tomu můžeme poté určit, jakým způsobem se bude přistupovat 

k prevenci těchto rizik. 

3.1 Seznam látek 

Je důležité sepsat seznam všech používaných nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků na posuzovaném pracovišti, včetně koncentrací, v jakých se tyto 

látky vyskytují. Které látky na pracovišti se řadí mezi nebezpečné chemické látky a 

chemické přípravky, můžeme zjistit pomocí: 

 R – vět, které se nazývají standartní věty označující specifickou rizikovost. 

Skládají se z písmena R a číselného kódu nebo kombinace číselných kódů. S – vět 

označujících pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami. Opět je 

název složen z počátečního písmena, tentokrát S a číselného kódu popřípadě 

kombinace více číselných kódů. Výstražných symbolů nebezpečnosti (obr. 3 – 1). 

Všechny tyto informace spolu s chemickým názvem látky a informacemi o výrobci 

či dovozci látky by se měly nacházet na obalu (etiketě látky). [30, 31] 

 Bezpečnostních listů 

 Expozičních limitů 

 Evidence nemocí z povolání [31, 32] 

Obrázek 3-1: Výstražné symboly nebezpečnosti [42] 

Dále je nebezpečná látka charakterizována názvem podle IUPAC, číslem ES, 

registračním číslem CAS a indexovým číslem. [30, 40]  
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CAS číslo (Chemical Abstract Servis): tímto označením je jednoznačně 

identifikováno asi 13 000 000 látek. Číslo musí být součástí dokumentace o nebezpečné 

látce. Využívá ho velký počet databází a informačních systémů. [30, 40]  

Číslo ES (Evropských společenství): má tvar XXX-XXX-X. Číslování 200-001-

8 značí číslo EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), 

jedná se o seznam všech obchodovatelných látek od ledna 1971 do dubna 1981. A 

číslování 400-010-9 je tvar pro číslo ELINCS (European List of Notified Chemical 

Substances) a je uvedeno v seznamu nových látek. [30, 40]  

Indexové číslo: je ve tvaru ABC – RST – VW – Y. První tři písmena značí 

atomové číslo chemického prvku, který nejvíce charakterizuje látku nebo číslo třídy 

organických látek. Písmena RST jsou pořadové číslo látky. VW značí formu látky a 

poslední písmeno Y je kontrolní číslo látky vypočtené mezinárodní standartní metodou. 

[30, 40] 

3.2 Informace o látkách 

K těmto látkám, se poté vyhledají informace o jejich nebezpečných vlastnostech. 

Tyto informace můžeme najít například: 

 V bezpečnostních listech: pokud chemická látka nebo chemický přípravek je 

nebezpečný pro zdraví lidí nebo životní prostředí, pak musí výrobce nebo dovozce 

zpracovat pro tuto látku bezpečnostní list. Je to souhrn identifikačních údajů o 

výrobci, dovozci, nebezpečné látce či přípravku a informací pro ochranu zdraví lidí 

nebo životního prostředí. Před prvním uvedením nebezpečné látky a přípravku na 

trh musí být tento list předán ministerstvu zdravotnictví a příslušnému správnímu 

úřadu, pokud si o něj zažádá. Bezpečnostní list musí být předán příjemci spolu 

s nebezpečnou látkou. Pokud dojde k závažným změnám, musí výrobce nebo 

distributor neprodleně poskytnout nové informace k těmto látkám.  Zpracovává se 

v jazyce země, ve které bude nebezpečná látka nebo přípravek uvedený na trh. 

Bezpečnostní list může mít buď elektronickou, nebo písemnou podobu. [30] Plný 

soulad české legislativy s evropskou legislativou byl zajištěn vydáním českého 

chemického zákona č. 350/2011 Sb. s platností od 1. 1. 2011, kde došlo k začlenění 

aktuálních evropských chemických předpisů do české legislativy. Problematika 
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sestavování bezpečnostního listu není řešena českou legislativou, ale nařízením 

REACH, kde jsou uvedeny pokyny pro sestavování bezpečnostního listu. Příloha 

II. tohoto nařízení nazvaná „pokyny pro sestavování bezpečnostního listu“ uvádí 

osnovu bezpečnostního listu. Novelizace nařízení REACH ohledně sestavování 

bezpečnostního listu, jeho vzhledu a struktury byla provedena Nařízením komise 

(EU) č. 453/2010. Novelizace se týká také rozlišení bezpečnostního listu pro látku a 

bezpečnostního listu pro směs, včetně uvedení, která úprava platí v určitém období 

ve vazbě na termín 1. 6. 2015, kdy musí být i směsi klasifikovány podle CLP. 

 V registru nebezpečných látek: obsahuje základní informace o látkách, 

upozorňuje na nebezpečí vznikající při nakládání s těmito látkami a možné řešení 

těchto situací. Poskytuje informace pracovníkům při přepravě nebezpečných látek a 

pracovníkům IZS při řešení mimořádných událostí, kde se vyskytují nebezpečné 

látky. Registr uvádí abecední seznam látek a také seznam látek podle UN – kódu 

zpracovaných do skupinových katalogů. V těchto katalozích pak můžeme nalézt 

charakteristické nebezpečné vlastnosti látek, příslušné ochranné vybavení, 

informace o vhodných hasivech, opatření a postup při úniku látek nebo při požáru a 

opatření první pomoci. Tento registr je k dostání nejen jako příručka vydaná 

Sdružením pro nadaci GALLUS RUBER ve spolupráci s ředitelstvím HZS ČR ve 

formátu A6, A4, ale je k dispozici i v elektronické podobě. [30] 

 V příručkách: příručka nebezpečných látek HOMMEL ve svých čtyřech svazcích 

obsahuje katalogové listy s informacemi o nebezpečných látkách. Ve zvláštní 

příloze jsou shrnuty části týkající se celé publikace. Každý katalogový list obsahuje 

velmi podrobné informace o jednotlivých látkách. Tyto informace jsou zpracovány 

podobně jako v bezpečnostním listu. Příručka je sepsaná v německém jazyce. [30] 

 V katalozích 

 V tabulkách: černé tabulky od německých autorů přeložené do českého jazyka, 

první jednodílné vydání z roku 1980 a upravené dvojdílné vydaní z roku 1990 

červené tabulky. [30] 

 V odborné literatuře: třísvazková kniha poskytující toxikologické informace a 

údaje pro opatření zdravotnické pomoci při otravách se nazývá Přehled průmyslové 

toxikologie od J. Marholda. Další odborná literatura, která poskytuje informace o 
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nebezpečných látkách, je například: Chemical Engineers´ Handbook nebo Katalog 

firmy MERCK. [30] 

 V nejrůznějších databázích nebezpečných látek: jako jsou INFODAT, 

ALFADAT, BETADAT, CHEM – BANK, NEBEL, MEDIS – ALARM, a jiné. 

Společnost MEDISTYL s.r.o. provádí průběžnou aktualizaci databáze MEDIS – 

ALARM. Po poslední aktualizaci v roce 2004 obsahuje tato databáze 4400 

záznamů. Jsou zde uvedeny údaje o chemických látkách a chemických přípravcích 

a prevenci závažných havárií podle nových legislativních požadavků. [30] 

 Další zdroje informací: Státní zdravotní ústav, Toxikologické informační 

středisko, internetové adresy (například: http://plumbum.ceu.cz, 

http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.html, http://www.chemexper.be/, a další). [30] 

 Informace o vlastnostech látky by se také měly nacházet na obalu dané látky, 

popřípadě v návodu k používání. [30] 

3.3 Expozice 

Dalším krokem zhodnocení rizika, je posouzení expozice nebezpečné chemické 

látce nebo chemickému přípravku. Hodnotí se, jakým způsobem je zaměstnanec této látce 

vystaven (například inhalací, kontakt s pokožkou apod.), jaká je intenzita této expozice, její 

doba (krátkodobá, dlouhodobá expozice), jak často je jí zaměstnanec podroben 

(frekvence). Dalším parametrem jsou přípustné expoziční limity látek (PEL), nejvyšší 

přípustné koncentrace (NPK – P) chemických látek v ovzduší pracoviště. Podle typu 

expozice jsme poté schopní posoudit, jaká třída provedení rukavice bude nejvhodnější pro 

posuzovanou pracovní činnost. [31, 32, 33] 

3.4 Množství 

Určuje se množství, v jakém se tyto látky vyskytují v provozu a také množství 

zaměstnanců vystavených působení těchto látek.  

Rizika se následně seřadí podle závažnosti, a na základě těchto kritérií se bude 

postupovat při výběru vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (ochranných 

rukavic). 
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To znamená, že vhodné ochranné rukavice volíme podle míry chemického rizika a 

podle pracovních podmínek. Na výběr máme dvě varianty protichemických rukavic, a to 

rukavice plné chemické ochrany, nebo nízké chemické ochrany. Jak už bylo řečeno, 

rukavice plné chemické ochrany jsou testovány z hlediska odolnosti proti třem chemickým 

látkám.  Proti kterým látkám rukavice chrání, poznáme podle třípísmenného kódu pod 

piktogramem chemické ochrany. Volba správných rukavic tedy závisí především na druhu 

používaných látek. 

Nemělo by se však přihlížet pouze k odolnosti proti třem látkám, které 

doprovázejí piktogram plné chemické ochrany. Rukavice může být odolná i více druhům 

látek, proto je třeba pročíst si informace v návodu látky, nebo v bezpečnostních listech.  

Při pracích, kde se nevyskytuje tak velké chemické riziko, budeme volit rukavice 

s nízkou chemickou ochranou. Jsou to práce jako mytí nádobí, práce s některými druhy 

koncentrovaných kyselin, práce ve vodě a jiné.  

Další kritéria pro výběr vhodných pracovních rukavic jsou například materiál 

rukavic, úchopová schopnost, protiskluzová úprava rukavice a podobně.  

Lepší přehlednost výběru vhodných ochranných rukavic pro práci s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky ukazuje vývojový diagram (Obr. 3 – 2). 
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Obrázek 3-2:Vývojový diagram výběru ochranných rukavic 
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4 Vyhodnocení informací z bezpečnostních listů 

V této kapitole mé bakalářské práce chci ukázat, jak by měl přibližně vypadat 

výběr ochranných rukavic. Jedná se rozbor náhodně (online) vybraných bezpečnostních 

listů, u kterých jsem našla nedostatečný popis ochranných rukavic, jenž by měly být 

použity při pracích s danými látkami. 

4.1 Barvy laky TELURIA, s.r.o. 

Firma se zabývá výrobou, vývojem, maloobchodním a velkoobchodním prodejem 

barev, laků, ředidel, technických kapalin a pryskyřic. Aceton P 6401 je v této společnosti 

používán jako speciální organické rozpouštědlo. Na obrázku (obr. 4 - 1) je ukázka 

základních údajů z bezpečnostního listu, kde jsou popsány identifikační údaje látky a 

dodavatele bezpečnostního listu. [43] 

Obrázek 4-1: Bezpečnostní list společnosti. [34] 

V druhém bodě bezpečnostního listu je popsána identifikace nebezpečnosti látky a 

to, že látka je dráždivá a vysoce hořlavá. Je zde zmíněno, že látka při opakované expozici 

má nepříznivé účinky na kůži. Konkrétně způsobuje vysušení nebo popraskání kůže. 
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Následně je zde uvedeno signální slovo nebezpečí, výstražné symboly nebezpečnosti a 

standartní věty o nebezpečnosti a bezpečném zacházení.  

Osmý bod bezpečnostního listu viz (obr. 4 - 2) se zabývá omezováním expozice a 

doporučenými osobními ochrannými prostředky. Červeně podtržená část uvádí ochranu 

rukou.  

Nesprávně: není zde popsáno, že by rukavice měly splňovat podmínky stanovené 

normou EN 374: 2003 na propustnost a pronikání látek materiálem rukavic. Dále není 

uvedený doporučený materiál ochranných rukavic pro práci s výše uvedenou látkou. 

Obrázek 4-2: Bezpečnostní list Acetonu [34] 

Správně: Ochranné rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům testované 

v souladu s normou EN 374 a vyhovující specifikacím direktivy EU 89/686/EEC. 

Doporučený materiál ochranných rukavic je přírodní kaučuk, nitril nebo neopren. 

4.2 KIMICAR CZ s.r.o. 

Tato společnost se zabývá ručním mytím vozidel a čištěním interiéru i exteriéru 

vozidel. [44] Pro odstraňování vodního kamene z myčky používají látku 243 – 

STOVILCAL. První část bezpečnostního listu s identifikačními údaji společnosti a 

používané látky, je na obrázku (obr. 4 - 3).  

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Podle vět o specifické rizikovosti 

je klasifikován jako žíravý (C) a způsobující poleptání (R 34). Může v koncentrovaném 

stavu způsobit poleptání očí a pokožky. Pokud je normálně zředěn, může v přímém styku 

s kůží a očima způsobovat podráždění. [35]  
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Přípravek 243 – STOVILCAL je směs složená z několika látek, nemá přiřazené 

číslo CAS ani ES číslo. Látky obsažené v tomto výrobku jsou neionické povrchově aktivní 

látky, kyseliny, pomocné látky, antikorozivní látky, voda. Dále tento přípravek obsahuje 

nebezpečné látky, které způsobují výše uvedené nepříznivé účinky výrobku na zdraví lidí. 

Klasifikace těchto látek v tomto bezpečnostním listu je ukázána na obrázku (obr. 4 – 4). 

 

Obrázek 4-3: Bezpečnostní list, KIMICAR CZ s.r.o. [35] 

 

Obrázek 4-4: Nebezpečné látky v přípravku 243 – STOVILCAL [35] 

Část zabývající se osobními ochrannými prostředky na obrázku (obr. 4 – 5). 

V této části poukazuji na nedostatečně doporučené ochranné rukavice, které jsou podtrženy 

červeně. 

Nesprávně: ochranné rukavice jsou zde pouze zmíněny, opět není určen materiál 

ani odkaz na normu EN 374 : 2003 a direktivu EU 89/686/EEC. 
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Obrázek 4-5: Určení ochranných rukavic [35] 

Správně: Noste ochranné rukavice vyhovující specifikacím direktivy EU 

89/686/EEC a testované podle normy EN 374. Doporučený materiál rukavic odolných 

proti kyselinám je přírodní kaučuk, nitril, neopren, PVC. Tloušťka materiálu rukavic by 

měla být stanovená výrobcem. 

4.3 Bezpečnostní list Hydroxidu sodného 

Předpokládané použití je coby základní surovina pro chemický průmysl, jako 

například pro neutralizaci, výrobu mýdla, celulózy, je používán jako čisticí prostředek 

v mlékárenském a potravinářském průmyslu.  

 

Obrázek 4-6: Bezpečnostní list hydroxidu sodného [36] 

Signálním slovem této látky je nebezpečí. Látka způsobuje těžké poleptání. Její 

páry silně leptají, dráždí oči, dýchací cesty a kůži. Hydroxid sodný je žíravá látka (C), 

proto budeme doporučovat rukavice z materiálu odolného těmto vlastnostem. Ukázka 

doporučených ochranných rukavic v rozebíraném bezpečnostním listu viz obr. (4 – 7). 



 

 

48 

 

Obrázek 4-7: Doporučené OOPP pro hydroxid sodný [36] 

Nesprávně: Jsou zde doporučeny pouze pryžové rukavice, není zde napsána 

doporučená tloušťka rukavic, a odkazy na příslušné normy. 

Správně: Používat rukavice z PE, PVC, neoprenu, přírodního kaučuku testované 

na propustnost podle normy EN 374 a vyhovující specifikacím direktivy EU 89/686/EEC. 

Tloušťka ochranných rukavic by měla být stanovena výrobcem. 

4.4 SAVO PRIM  

Výrobek se používá jako čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem (díky 

obsažení chlornanu sodného) na podlahy, keramické obklady, zahradní nábytek a další.  

Identifikační údaje výrobku a společnosti jsou k dispozici na obrázku (obr. 4 – 8). [37] 

Obrázek 4-8: Bezpečnostní list SAVO PRIM [37] 
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Výrobek obsahuje nebezpečné látky, které jsou klasifikovány (obr. 4 – 9) 

aniontové povrchově aktivní látky a aromatické kompozice. Prostředek je klasifikován 

jako nebezpečný (Xi; R 36/38; R 31), dráždící oči a kůži. [37] 

 

Obrázek 4-9: Nebezpečné látky obsažené v prostředku SAVO PRIM [37] 

Návrh osobních ochranných prostředků se v části ochrana rukou, omezuje pouze 

na doporučení pryžových ochranných rukavic, při práci s tímto čisticím prostředkem (obr. 

4 – 10).  

 

Obrázek 4-10: Doporučené OOPP pro SAVO PRIM [37] 

Nesprávně: Není zde uveden odkaz na příslušné normy a doporučená tloušťka, 

doba pronikání rukavic.  

Správně: Noste pryžové rukavice testované podle normy EN 374 v souladu se 

specifikacemi direktivy EU 89/686/EEC. Výrobce rukavic stanoví doporučenou tloušťku a 

dobu pronikání látek materiálem rukavice. 

4.5 Bezpečnostní list přípravku METAFLUX 76 – 01 Aktivátor pro 

kyanokrylátová lepidla 

Tento přípravek se používá pro urychlení vytvrzení kyanokrylátových vteřinových 

lepidel. Základní údaje o přípravku, identifikační údaje distributora a číslo pro případ 

mimořádné situace jsou na obrázku (obr. 4 - 11 ). [38] 

Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý, dráždivý a nebezpečný pro 

životní prostředí (R 12, R 38, R 51/53, R67), má nepříznivé fyzikální a chemické účinky 

na zdraví člověka. Dále se uvádí, že dráždí kůži a dýchací cesty, je zdraví škodlivý při 

nadýchání výparů a při požití s následným možným vdechnutím. Přípravek je benzínový 
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roztok aktivních látek, jako je hnací plyn propan/butan. Nebezpečné látky obsažené 

v tomto přípravku jsou vypsány v tabulce (obr. 4 – 12). [38] 

 

Obrázek 4-11: Základní identifikační údaje [38] 

 

Obrázek 4-12: Nebezpečné látky v přípravku METAFLUX 76-01 [38] 

V části popisující výběr OOPP pro práci s tímto prostředkem, jsou doporučeny 

rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům na obrázku (obr. 4 – 13) podtrženo 

červeně. 

 

Obrázek 4-13: OOPP pro METAFLUX 76-01 [38] 
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Nesprávně: Není uveden materiál rukavic, odkazy na normu EN 374: 2003 a 

direktivu EU 89/686/EEC. Určení doporučené tloušťky a doby propustnosti materiálu 

rukavic. 

Správně: Používejte ochranné rukavice neoprenové nebo nitrilové, doporučené 

doby propustnosti stanovené testováním v souladu s normou EN 374. Rukavice by měly 

vyhovovat specifikacím direktivy EU 89/686/EEC. 

4.6 AIR LIQUIDE 

Společnost se zabývá distribucí a prodejem technických, potravinářských a 

speciálních plynů (kyslík, dusík, vodík, argon, oxid uhličitý, helium, acetylén.) pro 

všechny technologie svařování a tepelného dělení materiálu. [45] Bezpečnostní list (obr. 4 

– 14) se týká amoniaku používaného jako chladící médium nebo technologický plyn. [39] 

 

Obrázek 4-14: Bezpečnostní list Amoniaku [39] 

Identifikace nebezpečnosti amoniaku uvádí, že látka je klasifikovaná jako toxická 

(T), žíravá (C) a nebezpečná pro životní prostředí (N). Nejzávažnější nepříznivé účinky 

této látky na zdraví člověka: působí žíravě na oči, dýchací orgány a kůži, toxický při 
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vdechování, stykem s kůží vznikají omrzliny. Chemický název látky, příslušné číslo CAS a 

ES číslo, koncentrace a klasifikace látky viz (obr. 4 – 15). [39] 

 

Obrázek 4-15: Amoniak bezvodý [39] 

Následuje zhodnocení doporučených ochranných rukavic, které byly v tomto 

bezpečnostním listu určeny pro práci s Amoniakem (obr. 4 - 16). 

 

Obrázek 4-16: OOPP pro práci s amoniakem [39] 

Nesprávně: Není určen materiál ochranných rukavic, chybí odkaz na příslušné 

předpisy. 

Správně: Při připojování a odpojování tlakové nádoby noste ochranné rukavice 

z PVC, neoprenu nebo přírodního kaučuku s dobou průniku nad 10 minut, při havárii 

vyšší. Používejte rukavice vyhovující specifikacím direktivy EU 89/686/EEC. 
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Závěr 

Má bakalářská práce je sepsána z hlediska vytvoření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí. Zpracovala jsem zde přehled legislativy, která se 

zabývá jak povinnostmi zaměstnavatele poskytovat tyto ochranné pracovní prostředky 

zaměstnancům a další podmínky k vytvoření bezpečného pracoviště, tak i právní předpisy 

a normy popisující klasifikaci, označování a balení chemických látek a chemických 

přípravků a hlavně normy, které se přímo týkají ochranných rukavic, a to s ohledem na 

všeobecné požadavky na ochranné rukavice nebo přímo požadavky na ochranné rukavice 

odolné proti chemikáliím a mikroorganismům.  

Předmětem další kapitoly mé práce je soupis kvalitativních znaků ochranných 

rukavic. To znamená, že popisuji, jak by měl vypadat design, jaké by mělo být správné 

provedení rukavic, jaké jsou požadavky na úchopovou schopnost, čištění rukavic a 

především na materiál ochranných rukavic.  

Výběr ochranných rukavic jsem shrnula do postupu, který obsahuje kritéria, 

kterých je potřeba se držet při správném výběru rukavic odolných proti chemickým 

rizikům. Před výběrem je důležité, aby zaměstnavatel zhodnotil, zda se riziko nedá 

nějakým způsobem odstranit. Pokud je možnost eliminace rizika vyloučena, pak přistupuje 

k výběru vhodného ochranného prostředku. Přitom se orientuje hlavně podle chemických 

látek, které jsou na pracovišti používány, pak zvažuje jaký je převládající typ expozice, 

jaká koncentrace látek a množství jak používaných látek, tak i zaměstnanců vystavených 

těmto látkám. Přehledněji jsem tento postup ukázala na vývojovém diagramu výběru 

ochranných rukavic.  

Jak mají být správně určené ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, jsem 

poukázala na náhodně vybraných bezpečnostních listech různých společností. U každého 

z těchto listů jsem vypsala, k čemu se daná látka používá, jaké je její složení a jaké 

rukavice pro práci s ní byly doporučeny. V těchto bezpečnostních listech se informace 

omezují pouze na doporučení nosit ochranné rukavice. Chyběly tam doporučení materiálu 

rukavic, doporučená doba propustnosti a odkazy na příslušné normy.  
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