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Anotace 

Olszar, P.: Rozbor používání OOPP. Bakalářská práce, VŠB - TU Ostrava, 2009, 

54 stran.  

Bakalářská práce se zabývá poskytováním OOPP ve vztahu k pracovním 

rizikům a rozborem nedostatků při jejich poskytování a používání. Zároveň uvádí 

rozdělení OOPP podle kategorií a seznamuje nás se základními typy rizik. Popisuje 

povinnosti vztahující se k OOPP na základě platné legislativy a uvádí postup při 

hodnocení rizik a výběru OOPP u dvou vybraných profesí. Na základě zjištěných 

nedostatků při poskytování a používání OOPP je navržen optimální postup při výběru 

OOPP.  

Klíčová slova: hodnocení rizik; osobní ochranné pracovní prostředky; poskytování 

a používání OOPP  

 

 

Annotation 

Olszar, P.: The Analysis of PPE Use. The Bachelor thesis, VŠB - TU Ostrava, 2009, 

54 pages.  

This Bachelor thesis is concerned with providing of personal protective equipment (next 

PPE only) in relation to the work risks and analysis of mistakes during their distribution 

and usage. It also provides classification of PPE according to the categories and 

presents the basic types of risks. It describes obligations relating to PPE resulting from 

valid legislation and introduces the procedure for risk assessment and selection of the 

PPE for two selected professions. The optimal procedure for selection of the PPE was 

proposed on the basic of found mistakes during distribution and usage of the PPE. 
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1 Úvod 

 

Člověk se s rizikem setkává téměř všude v průběhu celého života. Riziku můžeme být 

vystaveni doma, v práci, prostě všude kde se nacházíme. Ovšem v této bakalářské práci 

se budeme zabývat výhradně pracovními riziky a k nim vztahující se poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků. 

Každá pracovní činnost představuje určité riziko a určení tohoto rizika patří 

k nejdůležitějším činnostem při pohledu na bezpečnost osob, protože se od něj odvíjí 

celá strategie zamýšlené osobní ochrany pracovníků. 

K tomu, abychom mohli rizika správně určit, je zapotřebí vědět, co pojem „pracovní 

riziko“ znamená a jaké je jeho základní rozdělení. Před samotným výběrem OOPP je 

nutno provést vyhledání všech rizik na pracovišti a následně jejich vyhodnocení. Podle 

vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce je vytvořen tzv. vlastní seznam pro 

poskytování ochranných prostředků. Tyto ochranné prostředky musí zároveň splňovat 

základní požadavky, které jsou na ně kladeny v právních předpisech. Výběr ochranných 

prostředků je prováděn nejen podle rizik, kterým je pracovník vystaven v pracovním 

procesu, ale zároveň je nutno zohlednit rizika představovaná samotným ochranným 

prostředkem a rizika vznikající z nesprávného používání ochranných prostředků. 

Při poskytování a používání ochranných prostředků můžou vznikat nedostatky. Hlavním 

cílem této práce je zjistit tyto nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění a 

zároveň navrhnout optimální postup při výběru ochranného prostředku ve vztahu 

k pracovním rizikům.         

 

 



 

9 

 

2 Základní pojmy a definice  

Ještě než se začneme věnovat problematice tykající se osobních ochranných pracovních 

prostředků, pokládám za nezbytně důležité seznámit se s některými základními pojmy 

uvedenými v této práci.    

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Jsou to ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejích zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Rovněž se za OOPP považuje technická 

sestava, tvořená několika výrobcem nedílně spojenými zařízeními nebo prostředky, pro 

ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více potenciálně současně působícím 

rizikům. [10] 

Pracovní riziko  

Je kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví 

zaměstnance, vystavenému v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním 

zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví pracovníka. [11] 

Prevence rizik 

Pod tímto pojmem se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. [13] 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) 

Jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 

výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví. [13] 
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Posouzení shody 

Je v nejobecnějším významu každá činnost, při níž se zjišťuje, zda výrobek splňuje 

požadavky technických předpisů a navazujících technických norem, aby mohl být 

výrobek uveden na trh nebo do provozu. [12] 

Autorizovaná osoba 

Je osoba pověřena k činnostem při posuzování shody výrobků. 

ES přezkoušení typu 

Je postup, při kterém notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje shodu osobního 

ochranného prostředku s požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  

Notifikovaná osoba 

Je osoba, která byla členským státem Evropské unie (dále jen EU) oznámena orgánům 

Evropského společenství a všem ostatním členským státům EU jako osoba pověřena 

k výkonu posuzování shody. [12] 
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3 Právní předpisy vztahující se k OOPP 

V každém pracovním procesu existují určitá rizika, která se snažíme odstranit popřípadě 

dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace 

práce. Jsou však činnosti a pracovní místa, kde výše uvedená opatření nelze použít ani 

provést, která by riziko poškození zdraví snížila. V tomto případě pak následuje použití 

prostředku individuální ochrany, tedy poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Ovšem takové zajišťování osobní ochrany je potřeba uskutečňovat 

v souladu s platnou legislativou.  

Současná právní úprava sleduje zejména harmonizaci naší legislativy s právem 

Evropské unie a v souladu s tímto cílem došlo i k úpravě v oblasti poskytování OOPP. 

Tyto změny byly provedeny jak v části druhé, hlavě páté předcházejícího zákoníku 

práce, tak podrobnější úpravou provedenou nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se 

stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Toto nařízení přebírá 

požadavky Evropské směrnice 89/656/EHS a postupy a požadavky uplatňované v České 

republice jsou proto plně kompatibilní s ostatními státy v Evropské unii. V novém 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o uvedené problematice 

pojednává zejména § 104. [9] 

Dalším předpisem vztahujícím se k OOPP je nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Z výše uvedeného zákoníku práce se k OOPP vztahují určité povinnosti pro výrobce, 

zaměstnavatele i zaměstnance. O této problematice se podrobněji zmíním v samostatné 

kapitole věnované povinnostem vztažených k OOPP.     
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4 Rozdělení OOPP 

V dnešní době je na trhu k dispozici široká nabídka těchto prostředků, které jsou 

z hlediska rizik, před kterými chrání, velmi různorodé. Zřejmě by nebylo vhodné, 

abychom měli stejně náročné požadavky např. na ochranné oděvy chránicími před 

biologickými činiteli, jehož selhání znamená pro uživatele přímé ohrožení života 

a zahradnické rukavice, u kterého toto přímé ohrožení nehrozí.  

Podle závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním ochranného 

prostředků jsou OOPP rozděleny do třech skupin (kategorií). Nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb. však přesněji definuje pouze dvě kategorie. 

Kategorie I: 

Do této kategorie patří osobní ochranné prostředky tzv. „jednoduché konstrukce“, 

u nichž může výrobce nebo dodavatel předpokládat, že uživatel je schopen sám 

zhodnotit úroveň ochrany proti rizikům a zároveň je včas a bezpečně rozpoznat. 

U těchto OOPP se nevyžaduje ES přezkoušení typu. Jsou určené k ochraně uživatele 

proti: 

� mechanickému působení, jehož účinky jsou povrchové (např. zahradnické 

rukavice, náprstky), 

� slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit 

(např. ochranné rukavice proti zředěným čisticím prostředkům), 

� rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám 

převyšujícím 50 ºC nebo nebezpečným nárazům (např. rukavice, zástěry), 

� klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní (např. pokrývka hlavy, sezonní 

oděv a obuv), 

� drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit zranění životně 

důležitých částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit trvalá poškození (např. 

lehké ochranné přilby proti skalpování, rukavice, lehká obuv), 

� slunečnímu záření (ochranné brýle).  
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Kategorie II: 

Do této kategorie bychom mohli zařadit osobní ochranné prostředky, které nespadají do 

kategorie I ani do kategorie III. 

Kategorie III: 

Do této kategorie můžeme zařadit osobní ochranné prostředky tzv. „složité konstrukce“, 

které jsou určeny k ochraně života a k ochraně před riziky, které mohou vážně a trvale 

poškodit zdraví uživatele, jejichž bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat, 

proto je právním předpisem požadováno ověřování shody výrobků s certifikovaným 

typem nebo posuzování systému jakosti. Patří zde zejména: 

� filtrační dýchací přístroje k ochraně proti pevným a kapalným aerosolům nebo 

proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aerosolům nebo 

radioaktivním plynům, 

� osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci 

vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění, 

� osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti 

chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření, 

� prostředky používané pro zásah v horkých prostředích s účinky srovnatelnými se 

vzduchem o teplotě 100 ºC nebo vyšší, ve kterých může nebo nemusí být 

infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného 

materiálu, 

�  prostředky používané pro zásah v chladných prostředích s účinky srovnatelnými 

se vzduchem o teplotě -50 ºC nebo nižší, 

� osobní ochranné prostředky chránicí před pádem z výšky nebo do hloubky, 

� osobní ochranné prostředky chránicí před riziky způsobené elektřinou 

a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci 

s vysokým napětím.[6], [11] 
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Kromě výše uvedených osobních ochranných prostředků rozdělených do kategorií, 

existuji i další osobní ochranné prostředky, na které se nevztahuje nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb. Mezi ně patří: 

� osobní ochranné prostředky určené a vyráběné speciálně pro ozbrojené síly nebo 

pro účely zajištění veřejného pořádku (přilby, štíty, atd.), 

� osobní ochranné prostředky pro sebeobranu (aerosolové rozprašovače, osobní 

zastrašující prostředky, atd.), 

� osobní ochranné prostředky určené a vyráběné pro soukromé použití (proti 

nepříznivým klimatickým podmínkám, vlhku a vodě, teplu), 

� osobní ochranné prostředky, které nejsou nošeny trvale a slouží pro ochranu 

nebo záchranu osob na plavidlech nebo v letadlech, 

� přilby a zorníky určené pro uživatele jednostopých nebo dvoustopých 

motorových vozidel. 

Zároveň nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nám specifikuje ochranné prostředky, které se 

podle tohoto nařízení nepovažují za osobní ochranné prostředky. Jsou to: 

� běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců 

před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění, 

� výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle 

zvláštních právních předpisů, 

� speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových 

a bezpečnostních silách (např. přilby nebo štíty), 

� výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích (např. 

bezpečnostní vesty nebo přilby), 

� sportovní výstroj a vybavení (např. sportovní oblečení a obuv učitele tělocviku), 

� ochranné prostředky určené pro sebeobranu (např. sprej, který u sebe má 

pokladní při převozu hotovosti), 
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� prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti (např. 

osobní dozimetry zaměstnanců v nemocnicích). 

Obdobné rozdělení OOPP je podle toho, zda má ochranný prostředek chránit pouze 

nějakou část těla nebo celé tělo, se dělí na ochranu hlavy, oči a obličeje (částečnou nebo 

úplnou), sluchu, dýchacích orgánu, rukou a paží, nohou, trupu a břicha, ochranu celého 

těla (prostředky pro prevenci proti pádu) a ochranné oděvy. Podrobnější rozdělení 

jednotlivých ochranných prostředků je součástí přílohy č. 2 k nařízení vlády č.495/2001 

Sb., a práce a činnosti, které poskytování těchto prostředku vyžadují, jsou 

součástí přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády. 

 

 4.1 Základní typy rizik 

S pojmem „pracovní riziko“ už jsme byli seznámeni na začátku této práce, a zároveň 

víme, že těmto rizikům se musíme snažit předcházet a odstraňovat je. K tomu, abychom 

tak mohli učinit a naučit se je správně vyhodnotit, pokládám za důležité, seznámit se 

základními typy rizik a jejich dalším rozdělením.    

Fyzikální rizika: 

� Mechanická: pády, údery, nárazy, rozdrcení, bodné rány, škrábance, vibrace, 

uklouznutí, upadnutí 

� Tepelná: teplo, oheň, chlad 

� Elektrická 

� Záření: optické (sluneční záření, ultrafialové záření, infračervené záření, 

laserové), ionizující 

� Hluk 

Chemická rizika: 

� Aerosoly: dýmy, mlhy, prach, vlákna 

� Plyny, páry 

� Kapaliny: ponoření, postříkání 

Biologická rizika: 

� Patogenní bakterie 
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� Patogenní viry 

� Mykotické houby 

� Nebakteriální biologické antigeny 

Výše uvedená rizika mohou působit na části těla nebo na celé tělo. 

Při pohledu na bezpečnost patří určení rizika k těm nejdůležitějším činnostem, protože 

podle něj pak můžeme zvolit nejvhodnější osobní ochranu pracovníka. Proto při 

hodnocení rizik postupujeme zejména podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

viz příloha 1. [10] 

 

4.2 Míra ohrožení pracovníka 

Mírou rizika ohrožení pracovníka rozumíme jeho přesné vyjádření v hodnotách, které 

ohrožují uživatele. 

U fyzikálních rizik je nutno zjišťovat všechny údaje, které poslouží k určení míry rizika. 

Například u rizika: 

� nárazu, který způsobují padající nebo vržené předměty nebo střetem části těla 

s překážkou je zapotřebí znát hmotnost a rychlost těchto předmětů, aby mohla 

být určena kinetická energie pro srovnání s údaji deklarovanými výrobcem 

OOPP, 

� pádu, způsobené uklouznutím je nutná znalost informací o předpokládaném 

koeficientu smykového tření podlahoviny, po které se pracovníci pohybují a také 

vědět jestli použitá obuv byla přezkoušena na protiskluzové vlastnosti, 

� pádu z výšky do hloubky, mít znalosti o vlastnostech použitých bezpečnostním 

postrojů a lan, s ohledem na prostředí, ve kterém se pracovníci nacházejí, 

� mechanických vibrací zjišťovat hladinu vibrací, 

� chladu zjišťovat teplotu vzduchu, 

� optického záření zjišťovat intenzitu tohoto záření. 

U chemických rizik je důležité zjištění o jaký typ škodliviny se jedná a následně v jaké 

koncentraci. Tuto činnost lze provést vlastními silami (tj. s potřebným přístrojovým 

vybavením a znalosti analytických metod) nebo dodavatelským způsobem. V příloze 

č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
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zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro některé typy chemických 

škodlivin stanoveny PEL a NPK-P. Jestliže látka nacházející se v pracovním prostředí 

může působit na pracovníky, kteří s ní manipulují nebo jakýmkoliv způsobem přicházejí 

do styku a není uvedena ve výše uvedených předpisech, je nezbytně nutné konzultovat 

o problému s orgány Hygienické služby. 

Pro většinu pracovišť je samozřejmé respektování předpisů pro práci a zacházení 

s nebezpečnými látkami, jedy a pesticidy. 

U biologického rizika je nutné ve většině případů spolupracovat s Hygienickou službou 

při určení míry rizika.  

Výše uvedené druhy rizik jsou znázorněny ve vývojovém diagramu na obr. 1. Rozdělení 

rizika podle typu je důležité z toho důvodu, protože to je jeden z prvních kroku při 

výběru vhodné osobní ochrany pracovníka. Jako další krok můžeme uvést zjištění míry 

rizika, pak následuje celkové vyhodnocení (druhu rizika a míry rizika) za účelem 

získání komplexního pohledu na rizikovost prováděné pracovní činnosti. Nakonec 

určíme vhodný typ OOPP (může se jednat o jednoduchý prostředek, ale zároveň 

o složitý systém zajišťující spolehlivou ochranu) a vyhledání osobních ochranných 

prostředků z katalogu OOPP. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vývojový diagram Rozdělení rizik 
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5 Požadavky na OOPP 

Každý OOPP musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost 

a zároveň musí poskytovat odpovídající ochranu proti všem vyskytujícím se 

nebezpečím. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. nám stanovuje tzv. obecné požadavky, kde OOPP musí: 

� být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko (jako příklad bych uvedl případ, kdy vybaveni 

zaměstnance chrániči sluchu, může způsobit přeslechnutí výstražného 

akustického signálu na pracovišti a tím i další riziko),  

� odpovídat podmínkám na pracovišti, 

� být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců (např. jestli 

uživatelem je muž či žena), 

� respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců, 

� být vzájemně slučitelné v případech, kdy je nutno použit současně více 

ochranných prostředků (takovým názorným příkladem vzájemné slučitelnosti 

více ochranných prostředků může být např. přilba pro dřevorubce, jejichž 

nedílnou součástí je ochranný kryt obličeje a chrániče sluchu).  

Tyto požadavky jsou velice zobecněné, nicméně pro praxi je nejdůležitější, aby 

skutečně plnily svůj účel po celou dobu používání. 

Zároveň příloha č. 2 k nařízení vlády č. 21/2003 Sb. podrobněji specifikuje všeobecné 

požadavky, kterými se výrobce musí při konstrukci a výrobě řídit. Mezi ně patří: 

� zásady při navrhování, 

� nezávadnost OOPP, 

� pohodlí a účinnost, 

� informace poskytované výrobcem. 
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5.1 Zásady při navrhování 

Při navrhování a konstrukci ochranných prostředků je důležité respektování 

ergonomických požadavků. Musí být navržen tak, aby uživatel mohl za předvídatelných 

podmínek použití normálně vykonávat činnost, při které je vystaven riziku, a přitom 

využíval náležité ochrany nejvyššího stupně. Přitom za optimální úroveň ochrany se při 

navrhování pokládá úroveň, při jejímž překročení by omezení způsobena používáním 

OOPP bránila jeho efektivnímu používání během doby vystavení uživatele riziku nebo 

během normálního vykonávaní dané činnosti. Pokud se ovšem předvídatelné podmínky 

použití liší tak, že lze rozlišit více úrovní stejného rizika, musí být při návrhu OOPP 

vzaty v úvahu i příslušné třídy ochrany. 

5.2 Nezávadnost OOPP    

Navržení a výroba OOPP musí být provedena tak, aby za předvídatelných podmínek 

použití, byly vyloučeny všechny nebezpečné a rušivé vlastnosti. Zároveň materiály, 

z něhož jsou vyrobeny ochranné prostředky, včetně jejich rozkladu, nesmějí nebezpečně 

ovlivňovat zdraví uživatele nebo hygienu.  

Dalším kritériem je vhodnost povrchu všech součástí OOPP, se kterými je uživatel 

v přímém styku, tj. bez nerovnosti, ostrých hran, výčnělků, které by mohly způsobit 

nadměrné dráždění nebo zranění.  

Jakékoliv omezení znamenající používání OOPP pro vykonávání pohybu, zaujímaní 

postojů a smyslovému vnímání, musí být sníženo na minimum. Použití OOPP nesmí 

vést k pohybům, které by ohrožovaly uživatele nebo jiné osoby. 

5.3 Pohodlí a účinnost 

Při návrhu a výrobě musí být zohledněno přizpůsobeni OOPP postavě uživatele, aby mu 

usnadňoval nasazení do správné polohy a setrvání v této poloze po předvídatelnou dobu 

použití s ohledem na okolní vlivy, vykonávané pohyby a zaujímané postoje. Proto musí 

být OOPP různě nastavitelné nebo zabezpečeny dostatečný výběr velikostí pro 

uživatele. 
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Konstrukce OOPP musí být co nejlehčí při zachování konstrukční pevnosti a účinnosti 

a zároveň musí být schopná odolávat vlivům okolí za předvídatelných podmínek 

použití.  

Při použití více druhu OOPP současně, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 

slučitelné, tedy kompatibilní. 

5.4 Informace poskytované výrobcem 

Při uvedení OOPP na trh musí být výrobcem vydány a poskytnuty pokyny obsahující 

kromě jména a adresy výrobce (zplnomocněného zástupce) další nezbytné informace o: 

� skladování, používání, čištění, údržbě, seřizování a dezinfekci. Prostředky pro 

čištění, údržbu a dezinfekci doporučené výrobcem nesmějí mít žádný nepříznivý 

účinek na OOPP nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s příslušnými 

pokyny, 

� dosahované účinnosti daného OOPP, jak byla stanovena během technických 

zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany, 

� vhodném příslušenství k OOPP a o charakteristikách příslušných náhradních 

dílů, 

� třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho vyplývajících 

limitech užívání, 

� době skončení životnosti OOPP nebo určitých jeho součástí, 

� vhodném způsobu balení pro přepravu, 

�  významu všech označení umístěných na OOPP. 

Tyto pokyny musí být souhrnné a přesné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním 

jazyce nebo jazyce členského států, pro které jsou určeny. [6] 

Další požadavky společné pro více druhů nebo typů OOPP a pro specifická rizika jsou 

uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  
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6 Povinnosti vztahující k OOPP  

Nyní již víme, co vlastně OOPP jsou, podle čeho je rozdělujeme, jaké jsou na ně 

kladeny požadavky a jaké právní předpisy se k nim vážou. Proto bych se chtěl v této 

kapitole věnovat podrobněji problematice tykající se povinnosti vztahujících se 

k OOPP. Tyto povinnosti se týkají především výrobce (popř. dovozce), uvádějící OOPP 

na trh, potom zaměstnavatele, který poskytuje OOPP svým zaměstnancům 

a v neposlední řadě zaměstnanců užívající tento ochranný prostředek. 

6.1 Povinnosti výrobce 

K tomu, aby mohl být osobní ochranný prostředek uveden na evropský trh, musí 

výrobce nebo zplnomocněný zástupce v EU prokázat, že je tento výrobek bezpečný 

a skutečně plní ochranné funkce, které jsou u něj předpokládané. Musí tedy shromáždit 

technickou dokumentaci v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb., aby mohla být v případě potřeby předložena orgánům dozoru a zároveň 

zajistit posouzení shody (přezkoušení typu) autorizovanou osobou, kterou ukládá 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb. ES přezkoušení typu se neprovádí u osobních ochranných 

prostředků jednoduché konstrukce. 

Při nákupu OOPP vyrobených v České republice nebo v jiné zemi EU je dokladem 

o jejím provedení uvedení značky CE, jejichž grafická podoba je zobrazena v příloze 

č. 1 nařízení vlády č. 291/2000 Sb., viz obr. 1. Označení CE musí být umístěno na 

každém kusu OOPP a provedeno tak, aby bylo viditelné a nesmazatelné po celou 

předpokládanou dobu životnosti. Pokud to vzhledem k vlastnostem OOPP není možné, 

může být označení CE umístěno na obale. V případě, že zemí původů OOPP je země, 

která není členem EU je dokladem „Prohlášení o shodě“ vypracované výrobcem, 

dovozcem nebo písemné ujištění o vydání toho prohlášení poskytnuté prodejcem, neboť 

na těchto výrobcích označení CE nesmí být uvedeno. Obdobně u výrobků ze zemí EU 

se kupujícímu neposkytuje prohlášení o shodě, protože to je vyjádřeno označením CE 

(jedná se o grafickou podobu prohlášení o shodě).  

Pokud je uvedena značka CE nebo předáno ujištění o vydání prohlášení o shodě je 

možné prokázat, například i kontrolnímu orgánu (Oblastní inspektorát práce, atd.), že 

OOPP které jsou zaměstnancům poskytovány, splňují povinnost stanovenou zákoníkem 

práce. Toto je zároveň důležitou podmínkou pro splnění požadavků daňově uznatelného 
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nákladu, které je zaměstnavatel povinen hradit včetně výdajů na pořízení osobních 

ochranných pracovních prostředků podle obecně závazných právních předpisů. [4]     

 

Obr. 2 Grafická podoba značky CE [7] 

 

6.2 Povinnosti zaměstnavatele 

Ještě dříve, než se začnu zabývat povinnostmi zaměstnavatele při poskytování OOPP, 

chtěl bych upozornit na to, že zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění dle § 104 zákoníku práce. 

Je obecně známým faktorem, že nejúčinnější je tzv. nepodmíněná technická ochrana. To 

je taková ochrana, kdy technika chrání člověka, a to i tehdy, když on sám selhává. Jako 

příklad můžu uvést fotobuňky nebo ochranné kryty u strojního zařízení, které nelze 

vyřadit z provozu, dokud nebezpečí přetrvává. Takovým dalším typem ochrany jsou 

prostředky kolektivní ochrany, což je většina technických, technologických 

a organizačních opatření a povinnosti, vyplývajících z bezpečnostních předpisů nebo 

norem, kde jsou stanovena bezpečnostní minima (patří zde např. zábradlí, poklopy). Až 

tehdy, když tato výše uvedená opatření nelze použít nebo provést, protože by se tím 

riziko efektivně nesnížilo, nastupuje použití prostředku individuální ochrany tj. použití 

osobního ochranného prostředku. Z toho tedy vyplývá, že poskytování OOPP je až tou 

poslední možností. 

Podle § 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je zaměstnavatel povinen: 

� poskytovat OOPP, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit 

prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, 
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� zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik 

a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků zaměstnancům. Například změní-li se na pracovišti 

pracovní podmínky nebo se změní technologie výroby, musí zaměstnavatel 

přepracovat vlastní seznam, aby vyhovoval aktuálním podmínkám na pracovišti, 

� stanovit způsob, podmínky a dobu používání OOPP na základě četnosti 

a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru, druhu práce a pracoviště, jejich 

vlastnosti, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků, 

� stanovit bezpečnostní přestávky, v případě nepřetržitého používání OOPP během 

směny, aby zaměstnanec měl možnost si odložit OOPP. Jejich četnost a délku 

stanovuje zaměstnavatel podle pokynů výrobce, popřípadě po konzultaci 

s lékařem závodní preventivní péče, 

� poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, 

neohrožují zdraví zaměstnance, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky 

stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky, 

� předem informovat zaměstnance o označení na OOPP (co znamenají různé 

symboly, číselné a jiné značení) a o rizicích, před kterými ho přidělované OOPP 

mají chránit a zároveň je seznamovat s jejich používáním a kontrolovat jejich 

používání. Nepoužívání ochranných prostředků nesmí být tolerováno a musí být 

přísně potrestáno. Seznámení s OOPP a jejich používáním by mělo být 

provedeno formou školení, kdy zaměstnanec svým podpisem potvrdí proškolení.   

� při použití speciálních OOPP (např. dielektrické rukavice, prostředky osobního 

zajištění k ochraně proti pádu z výšky nebo zachycení pádu) zajišťovat 

předepsané prohlídky a funkční zkoušky dle zvláštních předpisů, 

� poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených 

nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

� poskytovat OOPP bezplatně, jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat 

finančním plněním. K tomu, aby se zamezilo finančním náhrady místo 
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poskytování OOPP by měla každá firma (společnost) vést průkaznou evidenci 

o přidělených OOPP, např. evidenční listy nebo karty, na které zaměstnanec 

stvrzuje svým podpisem převzetí OOPP, 

� při použití OOPP více zaměstnanci učinit taková opatření, aby bylo zamezeno 

ohrožení přenosnými chorobami, 

� poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě 

rozsahu znečištění kůže a oděvu nebo při nebezpečí vzniku přenosných 

onemocnění. K tomu účelu nám slouží příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 

Sb., kde jsou příklady druhu prací z hlediska znečištění a doporučené množství 

mycích a čisticích prostředků, 

� poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na 

jeho pracovišti (exkurze, návštěvy, kontrolní orgány, atd.),     

� udržovat OOPP v použivatelném stavu, tzn. zajistit, aby ochranné prostředky 

byly udržovány v dobrém provozním stavu a na dostatečné hygienické úrovni 

potřebnou údržbou, opravami a včasným vyměňováním, 

� určí prostory pro skladování a ukládáni ochranných prostředků, aby nebyla 

znehodnocena nebo snižována jejich ochranná funkce, 

� stanovit způsob likvidace ochranných prostředků, včetně těch, které jsou určeny 

k jednorázovému použití nebo těch, na které se při likvidaci vztahují předpisy na 

zacházení s nebezpečným odpadem. [2] 

Nakonec bych uvedl důvod, proč by zaměstnavatel měl klást velký důraz právě 

vyhodnocení rizik. Totiž na základě vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce 

zaměstnavatel zpracovává vlastní seznam, podle něhož poskytuje OOPP svým 

zaměstnancům.   

 6.3 Povinnosti zaměstnance 

Povinnosti tykající se OOPP se nevztahují pouze na výrobce nebo zaměstnavatele, ale 

i na zaměstnance, který je používá při své práci. Mnohdy si zaměstnanci (uživatelé) 

neuvědomují, že porušováním těchto povinnosti poškozují hlavně sebe a své zdraví 

nebo zdraví svých spolupracovníků. K povinnostem zaměstnanců patří: 
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� dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o zdraví 

osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 

práci, 

� používat při práci OOPP pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a nakládat 

s nimi šetrně a opatrně (např. gumové rukavice nemůžeme použít při svařování, 

protože by hrozilo popálení), 

� zkontrolovat před použitím kvalitativní stav OOPP a případné nedostatky 

oznámit zaměstnavateli (popř. svému nadřízenému) a požadovat výměnu 

ochranného prostředku, pokud již ztratilo požadované ochranné funkční 

vlastnosti a pokud by mohlo dojít k ohrožení zdraví, 

� při ukončení pracovního poměru vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který 

odpovídá přiměřenému opotřebení,  

� provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků. Pod touto drobnou 

údržbou si můžeme představit například zaměstnance, který si na konci směny 

očistí ochranný kryt na oči a obličej zašpiněného prachem po celodenním 

používání při práci. [8] 

Nyní jsme se seznámili s povinnostmi, které by měl zaměstnanec dodržovat, i když sami 

dobře víme, že tomu tak vždy není. Naopak bych zde uvedl pár příkladu činností, 

kterých by se měl zaměstnanec vyvarovat. Je to třeba vědomé poškozování OOPP 

a provádění oprav a úprav měnící jejich ochranný účinek, používání OOPP 

k soukromým účelům, provádění čištění oděvů hořlavými kapalinami (ředidlo, benzín, 

atd.) a jiné další činnosti. 
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7 Hodnocení rizik pro výběr OOPP 

Ještě než zvolíme vhodný způsob osobní ochrany, měli bychom provést na příslušném 

pracovišti vyhodnocení zjištěných rizik. Tato činnost je věci zaměstnavatele, respektive 

osoby odborně způsobilé pro tuto činnost, kterou zaměstnavatel pověřil. 

Jak již bylo zmíněno, při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se 

postupuje zejména podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., (viz příloha 1), 

která v tabulkové formě umožňuje současně hodnotit rizika podle:  

� ohrožené části těla – hlava (lebka, sluch, zrak, dýchací orgány, obličej, celá 

hlava), horní končetiny (ruce, paže a její části), dolní končetiny (chodidlo nohy 

a jejich části), pokožka, trup, břicho, parenterální cesty a celé tělo, 

� druhu nebezpečí – fyzikální, chemická, biologická, (viz rozdělení v kapitole 4.1) 

Do tabulky jsou zaznačeny konkrétní rizika dle druhu nebezpečí pro jednotlivé pracovní 

činnosti zaměstnanců nebo profese ve vztahu k části lidského těla, která je ohrožena. 

Ovšem vyplnění tabulky na základě zjištěných konkrétních rizik na pracovišti umožní 

získat přehled o základní potřebě OOPP. Zjištění, že pracovník potřebuje například 

chránit ruce před úderem, pořezáním, nárazem nebo rozdrcením, je ale pouze začátkem. 

Musíme si tedy uvědomit, že rozdělení rizik v tabulce není dokonalé a vyčerpávající. 

Pokud tedy zvolíme rukavice chránící před mechanickými riziky, musíme v další fázi 

zpřesnit požadavky v souladu s konkrétní pracovní činnosti, kterou bude muset 

pracovník s rukavicemi vykonávat. Budou – li k práci potřebné rukavice pětiprsté nebo 

postačí jen trojprsté. Zároveň u rukavic je důležitá úchopová schopnost, odolnost proti 

řezu, propíchnutí, atd. Na tomto příkladu rukavic proti mechanickým rizikům je vidět, 

že správný výběr OOPP nelze dělat bez znalosti konkrétního prostředí a konkrétních 

rizik proti, kterým má OOPP sloužit.  

Proto je důležité před samotným výběrem OOPP postupovat podle těchto následujících 

kroků: 

� zjistit druh rizik na pracovišti (mechanická, tepelná, chemická, atd.), 

�  zjistit míru rizika (např. u mechanických rizik - rychlost odletujících částic, 

u chemických rizik - druh a koncentraci škodlivin, u tepelných rizik – intenzitu 
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tepelného toku, atd.) a oblast lidského těla, na které toto riziko působí (např. 

ruce nebo celé tělo), 

� vyhodnocení prvního a druhého kroku za účelem získání komplexního pohledu 

na rizikovost prováděné pracovní činnosti, 

� vymezení vlastnosti, které musí OOPP mít, aby byly účinné proti zjištěným 

rizikům, s přihlédnutím ke všem rizikům, které mohou tyto prostředky 

představovat, 

� srovnání vlastnosti dostupných OOPP s vlastnostmi uvedených v předchozím 

bodě,   

� určit vhodný typ (nebo typy) osobního pracovního prostředku, který bude 

zajišťovat spolehlivou ochranu, tzn., že se může jednat jak o jednoduchý 

prostředek, ale také o velmi složitý systém zajišťující spolehlivou ochranu, 

� vyhledat vhodné OOPP daného typu z katalogu OOPP (např. nabídky firem) 

a z ověřených seznamů schválených (certifikovaných) výrobků, respektive jejich 

oficiálních databází. 

Zároveň při výběru OOPP nám poslouží jako vhodná pomůcka příloha č. 2 a 3 

k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde jsou ochranné prostředky pro jednotlivé části těla 

nebo celé tělo a práce a činnosti, které poskytování těchto ochranných prostředků 

vyžadují. 

Pro lepší přehled jsem postup při hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP znázornil 

ve vývojovém diagramu na obr. 3.  
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Obr. 3 Hodnocení rizik pro výběr OOPP 

Při výběru jednotlivých druhů OOPP zohledňujeme nejen rizika, kterými je pracovník 

vystaven v pracovním procesu, ale taky rizika představovaná samostatným osobním 

ochranným pracovním prostředkem a rizika vznikající z nesprávného používání 

osobních ochranných pracovních prostředků. [10] 
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8 Aplikace hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP v praxi 

V předchozí kapitole jsme byli seznámeni s tabulkou pro vyhodnocení rizik pro výběr 

a použití OOPP. Dále jsme si ukázali, podle jakých kroků můžeme postupovat, 

abychom došli ke vhodné volbě ochranných prostředků. Nyní si tyto skutečnosti 

převedeme do praxe, kde vyhodnocení zjištěných rizik a následný výběr OOPP bude 

prováděn na opravně nákladních vozů u společnosti ČD  Cargo, a.s. Na opravně 

nákladních vozů jsem si vybral dvě profese, u kterých bude provedeno vyhodnocení 

zjištěných rizik a následně bude navržen optimální postup při výběru OOPP ve vztahu 

k pracovním rizikům. 

8.1 O společnosti ČD Cargo, a.s. 

Tato společnost vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a.s. a patří mezi 

největší české železniční dopravce. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po 

výrobky, přepravu kontejneru, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, 

vlečkové a další přepravní služby. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle 

požadavků klientu společnosti. [3] 

Při provozu nákladních železničních vozů dochází k běžným provozním závadám (např. 

k opotřebení brzdových špalíků, poruše funkčnosti tlakové brzdy) nebo dojde 

k poškození vozů při nakládce, vykládce nebo vykolejení. Z toho důvodu společnost 

ČD Cargo, a.s. vlastní i opravny nákladních železničních vozů. Jednou z nich je 

i opravna nákladních vozu Ostrava – Mariánské Hory. Opravárenská hala slouží 

k opravám nákladních železničních vozidel, kde se provádějí demontáže opravovaných 

části vozů, proměření vozů po vykolejení, defektoskopie pružnic, svářečské 

a zámečnické práce, přečíslování vozů a v neposlední řadě čištění a promazaní součásti 

kolejových vozidel určenými čistidly a mazacími tuky (oleje, petrolej, ředidla, grafitový 

tuk, atd.). Na opravárenské hale jsou dvě koleje, z nichž na jedné se dělají odbornější 

(složitější) práce, kde jsou umístěny elektrické zvedáky, elektrický vrátek a taky je 

možno nad touto koleji manipulovat s elektrickým jeřábem (např. při vykládání nebo 

nakládání náhradních dílu z vozu). Na druhé koleji se dělají běžné opravy (např. 

výměna brzdových špalíku, zkouška tlakové brzdy, seřizování výsypných zařízení, 

přečíslování vozu).  Zároveň při potřebě většího počtu opravovaných vozu, se provádí 

opravárenská činnost na nezastřešené koleji vedoucí podél haly.     
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8.2 Vybrané profese 

U vybraných profesí (svářeč kovů a zámečník kolejových vozidel) se seznámíme 

s jejich pracovní činnosti, abychom si mohli udělat jasnou představu, co takové profese 

obnášejí a hlavně jaké rizika můžou při těchto činnostech nastat.   

Pracovní náplní svářeče kovů je: 

� svařování, navařování  a pájení součástí i konstrukcí z kovových materiálu 

a jejich slitin elektrickým obloukem nebo plynovým svařovacím zařízením 

různými technologiemi s příslušnou požadovanou zkouškou podle norem, 

� broušení jednotlivých součástí i konstrukcí z kovových materiálu na ručních 

nebo stojanových bruskách, 

� řezání kovových materiálu kyslíkem, plazmou i laserem ručně a na řezacích 

strojích. 

Na opravárenské hale svářeči nemají stálé pracovní místo, ale pohybují se po celé délce 

haly, v nichž jsou přistaveny nákladní vozy k opravě. Svářeč může svou pracovní 

činnost vykonávat z podlahy, z montážního kanálu, ve voze a na pracovní plošině. Tyto 

skutečnosti jsou uvedeny z důvodu rizik, které můžou nastat při těchto činnostech. 

Do pracovní náplně zámečníka kolejových vozidel patří: 

� základní zámečnické práce jako např. strojní rovnání plechů a ocelových 

materiálů, řezání závitů do běžně použitých materiálu, 

� základní práce při opravách, montážích a seřizování zařízení kolejových vozidel. 

Oprava a vyzkoušení pákového zvedacího mechanismu přepravních skříní. 

Oprava nebo zhotovení nových dílu vnějšího i vnitřního zařízení skříně 

železničních kolejových vozidel, včetně seřízení jednoúčelových mechanismu 

a upravení dílu dle výkresových rozměrů, kontrola tážného a narážecího ústrojí, 

� odborné práce při vyvazování kolejových vozidel, opravách mechanických 

a tlakovzdušných zařízení a při seřizování, technických prohlídkách a opravách 

havarovaných (vykolejených) a násilně poškozených vozidel. Vyzkoušení 

a seřízení brzdových zařízení včetně přídavných ventilu na vozidle, 
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� specializované práce a odborné vedení pracovníků při opravách a revizích 

zařízení kolejových vozidel. Vyhledávaní závad, stanovení technologie 

a provedení oprav na vozech včetně vozů zahraničních železnic. 

Podobně jako svářeč kovů, tak i zámečník kolejových vozidel se pohybuje při své 

činnosti po celé opravárenské hale, kde jsou přistavovány nákladní vozy k opravě.  

8.3 Hodnocení rizik a výběr OOPP pro vybrané profese 

Pro činnost svářeče kovu a zámečníka kolejových vozidel jsem vyhledal všechna rizika, 

u kterých není možné toto riziko odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce a je nutné použít osobní ochranné 

pracovní prostředky.  

Všechny činnosti u těchto profesí, při kterých vzniká riziko, a je nezbytně nutné pro 

snížení tohoto rizika použít OOPP jsem zapsal do tabulek. V tabulce vyhledaných rizik 

pro profesi zámečníka kolejových vozidel (viz tab. 1) a pro profesi svářeče kovů (viz 

tab. 2) je kromě popsaných činnosti zároveň uvedeno o jaký druh rizika se jedná a část 

těla, na kterou toto riziko působí. Následně jsem zaznačil křížkem do tabulky pro 

vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků pro profesi zámečníka 

(viz příloha 2) a profesi svářeče kovů (viz příloha 4) vyhledaná rizika v zavilosti na 

části těla, na kterou riziko působí. Nakonec jsem provedl výběr jednotlivých druhů 

OOPP pro profesi zámečníka kolejových vozidel (viz příloha 3) a svářeče kovů (viz 

příloha 5) na základě vyhodnocených rizik a vymezil vlastnosti, jaké by mělo OOPP 

mít. 
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Tab. 1 Vyhledaná rizika u zámečníka kolejových vozidel 

Popis a charakter nebezpečí Druh rizika Ohrožená část 
těla 

- při manipulaci s profilovým materiálem 
(plechy) hrozí pořezání o ostré hrany, 
propíchnutí nebo pohmoždění 

fyzikální - mechanické 
(bodné, řezné rány)  

ruce, chodidlo, 
nohy, celé tělo 

- při manipulaci s nebezpečnými látkami, 
tj. při mazání, čištění vozů a jeho 
součástí, nátěru vozu (oleje, tuky, 
grafity, ředidla, barvy) hrozí kontakt 
s nebezpečnou látkou 

chemické - kapaliny 
(postříkání) 

ruce, zrak, nohy, 
chodidla, 
pokožka, celé 
tělo 

- při dotahování a kontrole upevnění 
jednotlivých částí vozů z montážní 
jámy, hrozí vpadnutí nebo odprsknutí 
nečistoty (drobné částice nebo prach) 

chemické - aerosoly 
(prach), fyzikální - 
mechanické (náraz) 

zrak, celá hlava, 
celé tělo, nohy, 
chodidla 

- při manipulaci s materiálem nebo 
jednotlivými díly vozu, hrozí 
vyklouznutí z ruky a pohmoždění 

fyzikální - mechanické 
(rozdrcení, náraz) 

chodidla 

 - při manipulaci s jeřábem jsou 
pracovníci ohroženi pohybujícím se 
zařízením nebo jeho částmi (pojezdem, 
břemenem, pojezdem, apod.) 

fyzikální - mechanické 
(úder, náraz, rozdrcené) 

hlava (lebka)  

- v zimních obdobích hrozí prochladnutí  
- v letním období hrozí při pohybu na 

přímém slunečním záření úpal 

fyzikální - tepelné 
(chlad, teplo) 

celé tělo a hlava, 
ruce, nohy, 
chodidlo  

- při opravě podlahy ve voze, hrozí 
uklouznutí na namrznuté podlaze, 
našlápnutí na zbytky železného šrotu a 
následné propíchnutí chodidla 

fyzikální - mechanické 
(uklouznutí, upadnutí)  

chodidlo 

 

Výstupem z takto provedeného hodnocení nám vznikne seznam pro poskytování OOPP.      

Seznam pro poskytování OOPP u profese zámečníka kolejových vozidel: 

� ochranné brýle nebo ochranný štít, 

� pracovní čepice letní (s pevným kšiltem), 

� pracovní čepice zimní, 

� ochranná obuv vysoká (holínky pryžové), 
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� pracovní obuv s ocelovou špicí, 

� ochranný pracovní oděv, 

� ochranný oděv prošívaný, 

� pracovní rukavice kožené, 

� plášť nepromokavý 3/4 výstražné barvy, 

� výstražná vesta, 

� ochranná přilba – poskytována pouze pracovníkům, kteří se v rámci své 

pracovní činnosti pohybují v prostorech s nebezpečím poranění hlavy. 

 

Tab. 2 Vyhledaná rizika u svářeče kovů 

Popis a charakter nebezpečí Druh rizika Ohrožená část 
těla 

- při svařování el. obloukem hrozí 
popálení od žhavých částic kovů 
(jisker)  

fyzikální - tepelné 
(teplo, oheň) 

zrak, celá hlava, 
ruce, trup, nohy, 
chodidlo, celé 
tělo 

- při svařování el. obloukem, plynem 
nebo plazmou hrozí poškození zraku 
ultrafialovým a infračerveným zářením 

fyzikální - záření 
(neionizující) 

zrak 

- při práci na vozech a manipulaci 
s kovovým materiálem (plechy, tyče, 
atd.) hrozí pořezání o ostré hrany, 
vyklouznutí materiálu z ruky, 
našlápnutí na ostrý předmět ve voze 

fyzikální - mechanické 
(bodné, řezné rány) 

ruce, chodidlo 

- při broušení výplně skříně vozů hrozí 
odprsknutí jiskry nebo drobné částečky 
kovů  

fyzikální - mechanické 
(údery a nárazy) 

zrak, obličej, 
celé tělo, ruce,  

- v zimních obdobích hrozí prochladnutí 
pracovníka 

fyzikální - tepelné 
(chlad) 

celé tělo 

- při opravě podlahy ve voze, hrozí 
v zimních obdobích uklouznutí na 
namrznutém povrchu 

fyzikální - mechanické 
(uklouznutí) 

chodidlo 
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Seznam pro poskytování OOPP u profese svářeče kovů: 

� ochranná kukla svářečská (nebo ochranné brýle), 

� pracovní čepice letní (s pevným kšiltem), 

� pracovní čepice zimní, 

� ochranný pracovní oděv prošívaný, 

� ochranný oděv pro svářeče (hutnický oblek), 

� pracovní obuv vysoká plstěná (holínky zateplené), 

�  pracovní obuv slévárenská (obuv pro rychlé vyzutí), 

� zástěra pracovní kožená, 

� pracovní rukavice s manžetou, 

� pracovní rukavice zimní s tepelnou vložkou. 

Pro každý ochranný prostředek jsou stanoveny orientační lhůty pro výměnu. V případě 

nadměrného znečišťování je to zpravidla jeden rok, avšak tato doba se může u různých 

pracovišť lišit v závislosti na druhu pracoviště, vykonávané činnosti, a vlastnostem 

OOPP. Nad rámec stanovený seznam musí být pracovníkům poskytnuty OOPP, které 

jsou potřebné při činnostech vykonávaných jen zřídka nebo jen na dobu nezbytně 

nutnou pro výkon práce. Mezi tyto OOPP může patřit bezpečnostní postroj (při práci 

nad 1,5 m nad zemí), ochranná přilba (při práci v prostorech s nebezpečím poranění 

hlavy). Zároveň u nadměrného znečištění pracovníku jak tomu je u profese svářeče 

kovů a zámečníka kolejových vozidel, je nutno poskytnou mycí, čisticí a desinfekční 

prostředky (mýdlo, krém na ruce, mycí pasta, atd.). 

O všech poskytovaných OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředcích by měla 

být vedena evidence. Proto pro každého zaměstnance musí být vytvořena tzv. osobní 

evidenční karta, do které budou zapsány všechny přidělené OOPP, mycí, čisticí 

a dezinfekční prostředky. U ochranných prostředků je do evidenční karty zapsán druh 

nebo typ OOPP, datum přidělení, doba použitelnosti, podmínky pro údržbu, provedené 

opravy včetně data opravy, porušení povinnosti zaměstnance, kým a kdy byl ochranný 
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prostředek vyřazen, jméno a příjmení osoby, která ochranný prostředek vydala a podpis 

zaměstnance, který OOPP převzal.    

 

8.4 Rozbor nedostatků při poskytování a používání OOPP   

U vybraných profesí jsme vyhodnotili rizika, kterými je pracovník vystaven 

v pracovním procesu, a vybrali pro ně vhodné ochranné prostředky. Nyní si podrobněji 

rozebereme nedostatky, které můžou nastat při poskytování a používaní ochranných 

prostředků. Samotný ochranný prostředek, který je určen k ochraně uživatele před riziky 

vyskytujícími se v pracovním procesu, může představovat pro uživatele riziko. To může 

nastat nedostatečnou ochranou způsobenou nesprávným výběrem, nesprávným 

používáním nebo špatným technickým stavem ochranného prostředku.  

Příčinou možných nedostatků při poskytování ochranných prostředků může být: 

� nedostatečné vyhodnocení konkrétních podmínek práce a činnosti pro 

poskytování OOPP, tj. pro jednotlivé profese nebyl detailně proveden rozbor 

všech činnosti nebo nebezpečných situací, při kterých může na pracovníka 

působit riziko, 

� nedostatky v evidenci přidělovaných ochranných prostředků jednotlivým 

pracovníkům (v evidenční kartě nejsou uvedeny všechny ochranné prostředky, 

které byly přiděleny), 

� zaměstnanci nejsou dostatečně seznámeni s riziky, před kterými je ochranné 

prostředky mají chránit, se správným používáním a významem jednotlivých 

symbolů uvedených na ochranných prostředcích, 

� vedoucí zaměstnanci pravidelně nekontrolují používání ochranných prostředků 

svých zaměstnanců, 

� při potřebě okamžité výměny ochranného prostředku z důvodu ztráty ochranné 

funkce (např. roztržení ochranného oděvu nebo odlepení podrážky na botě) 

nastává problém, kdy ve výstrojním skladě je z ekonomického důvodu omezené 

množství zásob těchto prostředků. Proto je nutné tyto ochranné prostředky 

objednat u dodavatele podle individuálních potřeb pracovníka (velikost 
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ochranného oděvu atd.) a dodání takového ochranného prostředku může trvat 

např. dva týdny. 

Nyní si u jednotlivých ochranných prostředků vybraných ze seznamu pro poskytování 

OOPP provedeme rozbor možných nebezpečí, které můžou nastat při nesprávném 

výběru a používání, a provedení následných opatření k  omezení těchto rizik.  

Ochranné brýle a štíty: 

Nebezpečí: -  může představovat nedostatečné pohodlí při nošení (konstrukce příliš 

masivní, zvýšená potivost, zamlžování zorníků, přílišný tlak kontaktů), 

- snížení vidění přes poškozené zorníky, omezení zorného pole, 

nedostatečná a zanedbaná hygiena, stárnutí vlivem okolního prostředí 

nebo počasí, postupné znehodnocování ošetřováním, čištěním 

a používáním, 

- znemožnění nošení brýlí nebo kontaktních čoček, zhoršené vidění 

způsobené špatnou optickou kvalitou. 

Opatření: - pořízení OOPP se sníženým objemem/hmotnosti, zorník odolný vůči 

zamlžování, individuální přizpůsobivost pro uživatele, 

- nepoužívat poškozené zorníky, výměna brýlí nebo použití brýlí 

s vyměnitelnými zorníky, odolnost proti povětrnostním vlivům a vlivům 

okolí, respektování informací poskytované výrobcem, 

- použití brýlí s možnosti současného požití dioptrických brýlí. 

Ochranné rukavice: 

Nebezpečí: - nedostatečné pohodlí při nošení, nadměrné pocení ruky v rukavici, 

nedostatečná hygiena, kontaminace škodlivými látkami, rukavice se lepí 

k pokožce, podráždění pokožky, 

- snížení citu v prstech, vyklouznutí předmětu z ruky, snížení úchopové 

schopnosti ruky, namáhání spojené s použitím rukavic, ztráta ochranných 

vlastnosti rukavic vlivem počasí, vlhkosti a pracovnímu prostředí. 

Opatření: - vhodný výběr (velikost, hmotnost), při pocení použit rukavice  



 

37 

 

umožňující průnik vodních par, odolnost proti proniku nebezpečných 

látek, odolnost proti prosáknutí vodou, vhodný materiál – zdravotně 

nezávadný, 

- použití rukavic v odpovídajícím provedení (úrovně a třídy), použití 

rukavic s protiskluzným efektem, rukavice vyrobené z vhodného 

materiálu odolném proti roztržení, oděru nebo vytažení, při ztrátě 

ochranných vlastností požádat o výměnu rukavic, udržovaní rukavic 

a dodržování zásad osobní hygieny. 

 

Ochranná obuv: 

Nebezpečí: - nedostatečné pohodlí při nošení (boty nepadnou, nadměrné pocení 

a špatná absorpce potu), netěsnost obuvi, únava z používání, 

- nedostatečná hygiena (zdravotní ohrožení kožními nemocemi),  

- vyvrtnutí nebo vymknutí vinou toho, že obuv špatně drží (noha je volna), 

- snížení ochranných vlastností vlivem počasí, pracovního prostředí, 

čištění a používání.  

Opatření: - výběr vhodné pracovní obuvi – tvar (podle potřeby použití), vyložení 

boty, rozměry, propustnost par, ohebnost, hmotnost, vodotěsnost a dobrá 

kvalita materiálu, 

- respektování informací poskytovaných výrobcem,  

- čištění a desinfekce podle informaci poskytovaným výrobcem, použití 

speciální vložky do bot s protiplísňovou úpravou, 

- pevnost boty do šířky, 

- vyztužené části odolné vůči korozi, podrážka boty odolná vůči oděru 

a únavě, odolnost vůči pracovnímu prostředí. 

 

Ochranné oděvy:   

Nebezpečí: - snížení odolnosti opotřebením, snížená pevnost v namáhaných místech, 

zvýšené mechanické namáhání,  

- nedostatečné pohodlí, omezování uživatele v pohybu, 

- neprodyšnost, zvýšená potivost, velká hmotnost, 

- snížení ochrany opakovaným čištěním, špatná hygiena, lepení oděvu na 

pokožku, 

- snížení viditelnosti výstražného oděvu při opakovaném čištění. 
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Opatření: - odolnost oděvu vůči mechanickým rizikům, ochrana před šířením 

roztrženého místa,    

- vhodný výběr oděvu se zohledněním na ergonomii (střih, správnou 

velikost), přidělování podle individuálních potřeb uživatele (stupně 

velikosti), 

- výběr vhodného materiálu pro dané pracovní prostředí, propustnost 

vodních par, hmotnost oděvu co nejmenší při zachování pevnosti,  

- schopnost zachování rozměrů při opakovaném praní, 

- odolnost vůči pracovnímu prostředí, 

- výměna výstražného oděvu při ztrátě jeho ochranných vlastností. 

Ochranné přilby:  

Nebezpečí: - nedostatečné pohodlí při nošení (špatné dosednutí na hlavu, špatná 

stabilita), velká hmotnost, rušení při práci, 

- předčasné snížení nebo ztráta ochranné funkce přilby (provádění úprav 

na přilbě), snížení ochranné funkce vystavením povětrnostním vlivům, 

- špatná hygiena, 

- působení chladu na hlavu uživatele, 

- nedostatečné pohodlí při použití ochranné pokrývky hlavy, zašpinění 

vlasů, zvýšená potivost. 

Opatření: - výběr vhodného typu a rozměrů (velikosti) přilby, nastavitelná velikost 

podle obvodu hlavy, potřebné úchyty přilby musí být nastavitelné,  

- zákaz provádění jakýkoliv úprav na ochranné přilbě, při snížení ochranné 

účinnosti vyřadit přilbu z provozu, respektování informací 

poskytovaných výrobcem,  

- udržování, čištění a větrání ochranné přilby, 

- použití vložky v chladném období z tepelně izolačního materiálu, 

vloženou mezi náhlavní vložku a skořepinu, 

- výběr vhodného typu a rozměrů (velikosti) pokrývky hlavy, propustnost 

vodních pár, nepropustnost prachu.   

 

U rizik představovaných samotným OOPP je patrné, že je důležité při používání 

ochranných prostředku respektovat informace poskytované výrobcem a řídit se jimi. 

Tím bych chtěl poukázat na důležitost výběru výrobce nebo dodavatele ochranných 

prostředků. V dnešní době je na trhu velké množství výrobců a dodavatelů, kteří 
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nabízejí ochranné prostředky, avšak ne všichni splňují požadavky, které jsou na ně 

kladeny. Jak již bylo zmíněno výrobce nebo dovozce uvádějící OOPP na trh, musí před 

jejich uvedením zajistit posouzení shody (označením CE nebo vydání prohlášení 

o shodě) s výjimkou ochranných prostředků jednoduché konstrukce. Pokud tato 

skutečnost není splněna, není možné od takového výrobce nebo dovozce nakupovat 

a používat ochranné prostředky. 

Zaměstnavatel by mohl při výběru vhodného výrobce nebo dodavatele postupovat podle 

těchto kriterií: 

 

� informace poskytované výrobcem – je důležité, aby informace byly dostačující, 

přesné a srozumitelné pro uživatele ochranných prostředků, hlavně co se týče 

návodu na použití, čištění a údržba a proti jakým rizikům je příslušný OOPP 

určen, 

� rychlost dodání ochranných prostředků – pro zaměstnavatele je výhodnější ten 

výrobce nebo dodavatel, který je schopen dodat ochranné prostředky podle 

požadavku zaměstnavatele (různé stupně velikosti, množství) bez jakýchkoliv 

zbytečných prodlev, 

� reklamace – jestliže u výrobce nebo dodavatele bude docházet k častým 

reklamacím ochranných prostředků, stává se pro zaměstnavatele nevyhovujícím,   

� cena OOPP – v dnešní době je na trhu velké množství výrobců a dodavatelů, 

kteří nabízejí ochranné prostředky, proto si zaměstnavatel může mezi nimi 

vybírat nebo porovnávat cenu a kvalitu jednotlivých ochranných prostředků od 

různých výrobců nebo dodavatelů, 

� testování OOPP – je jednou z dalších možností při výběru vhodného výrobce 

nebo dodavatele. Vybere se jeden druh ochranného prostředku (např. pracovní 

oděv pro svářeče) od dvou nebo tří výrobců nebo dodavatelů a dají se 

uživatelům na určitou dobu (např. 1 měsíc) k testování. Po uplynutí doby se 

uživatelům, kteří používali testované OOPP, rozdají dotazníky. V dotazníku 

(obr. 4), uživatel bodově ohodnotí testované OOPP (dle stupnice 1 až 10) 

z hlediska kvality, funkčnosti a estetičnosti. Své vyhodnocení zakřížkuje 

a v případě nějakých připomínek k testovaným OOPP, je uvede do dotazníku. 

Vyjádření uživatelů k testovaným OOPP by se mělo brát v potaz, protože jsou to 

právě oni, co budou používat testované ochranné prostředky.       
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Obr. 4 Dotazník testovaných OOPP 

8.4.1 Navrhnutá opatření 

U všech nalezených nedostatků při poskytování ochranných prostředků, nyní navrhnu 

opatření k jejich odstranění.  

� při nedostatečném vyhodnocení konkrétních podmínek práce a činnosti pro 

poskytování OOPP, musí být pověřená osoba, která bude vyhodnocení rizik 

provádět, podrobně seznámena s konkrétními podmínkami na pracovišti 

a zároveň znát pracovní náplň jednotlivých profesí. Jednou z možností jak 

provést efektivní vyhledání rizik je vypsání všech činnosti a nebezpečných 

situací, při kterých může být pracovník vystaven riziku, 

� o přidělování ochranných prostředků jednotlivým pracovníkům by měla být 

vedena tzv. osobní evidenční karta viz obr. 5. V této evidenční kartě musí být 

zaznamenány všechny ochranné prostředky, které jsou zaměstnanci přiděleny. 

Zároveň musí obsahovat všechny potřebné informace a záznamy (jako jsou 

jméno a příjmení zaměstnance, jeho evidenční číslo, pracovní zařazení, datum 

přidělení ochranného prostředku, podpis příjemce atd.). Evidenční karty jsou 

uloženy u odpovědného vedoucího pracovníka, 

�  součástí poskytování ochranným prostředků musí být zároveň seznámení 

zaměstnanců s riziky, před kterými je ochranné prostředky musí chránit 
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a následné proškolení o správném používání těchto prostředků, o významu všech 

značek a symbolů uvedených na ochranném prostředku. Dle uvážení vedoucího 

zaměstnance je možno praktické ukázky použití ochranného prostředku složité 

konstrukce. Školení musí být prokazatelné, kde zaměstnanec svým podpisem 

potvrdí své proškolení. Záznam o školení musí být uschován u odpovědného 

vedoucího pracovníka, 

� jestliže nastane taková situace, že pracovníkovi se zničí ochranná obuv (např. se 

odlepí podrážka) a ve výstrojním skladě není potřebná velikost obuvi a obuv je 

nutno objednat u dodavatele, je povinen vedoucí zaměstnanec zajistit 

pracovníkovi náhradní (univerzální) ochrannou obuv do doby než dodavatel 

dodá obuv novou. Samozřejmě je nutno dodržet základní hygienické požadavky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Osobní evidenční karta přidělených OOPP 
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8.5 Návrh optimálního postupu při výběru OOPP 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. nám udává pomůcky, podle kterých můžeme při 

hodnocení rizik a výběru ochranných prostředků postupovat. Tento postup je ale 

poměrně zobecněný. Proto je zde navržen postup, který bude problematiku výběru 

vhodných OOPP řešit. 

Navržený postup při výběru OOPP: 

1) vyhledání všech rizik a činnosti, které představují pro pracovníky riziko 

a odstranění nebo snížení tohoto rizika nelze uskutečnit prostředky kolektivní 

ochrany ani prostředky v oblasti organizace práce a je nutno použít osobní 

ochranné pracovní prostředky. Vytvořit si seznam všech činností 

a nebezpečných situací, při kterých je pracovník vystaven riziku, 

2) provést vyhodnocení zjištěných rizik a činnosti, tedy zjistit druh rizika, 

popřípadě míru rizika a část těla, na kterou toto riziko působí. Zaznamenat do 

tabulky pro hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP (viz příloha 1) tyto rizika 

spolu s části těla, na kterou toto riziko působí. Tato činnost se provede pro 

jednotlivé profese, u kterých chceme provést výběr ochranných prostředků, 

3) následně provedeme výběr ochranných prostředků, u kterého nám poslouží 

příloha č. 2 a 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Pro každý vybraný druh 

ochranného prostředku si vymezíme vlastnosti, jaké by měl ochranný prostředek 

mít v závislosti na konkrétních podmínkách práce a zároveň na individuálních 

podmínkách uživatele. Vymezením vlastnosti pro jednotlivé ochranné 

prostředky si přesněji specifikujeme požadavek na ochranný prostředek. 

Například u rukavic zjistíme, jaký druh rukavic je potřebný (tříprsté, pětiprsté 

nebo palčáky), materiál, z něhož jsou rukavice vyrobené, 

4) vytvoření seznamu poskytovaných OOPP pro jednotlivé profese a stanovení 

orientační lhůty pro výměnu v závislosti na druhu pracoviště, vykonávané 

činnosti a vlastnostech ochranného prostředků. Dojde - li ke snížení nebo ztrátě 

ochranných vlastností, musí se ochranný prostředek bezodkladně vyměnit, 

5) nákup ochranných prostředků, které odpovídají nařízení vlády č. 21/2003 Sb., 

které nalezneme v katalozích výrobců, dovozců nebo dodavatelů, v oficiálních 
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databázích obsahující schválené či certifikované výrobky, v seznamech 

zkušeben oprávněných zkoušet a certifikovat OOPP. Před samotným nákupem, 

bych ještě provedl otestování ochranných prostředků (viz kap. 8.4),  

6) kontrola všech údajů, které musí výrobce, dovozce nebo dodavatel opatřit 

k ochranným prostředkům. Jsou to především informace poskytované výrobcem, 

který je v českém jazyce. Zároveň je nutno zkontrolovat označení základních 

údajů na ochranném prostředku (výrobce, typ výrobku, datum výroby a typ 

ochrany vyznačený symbolem),  

7) vytvoření si vlastního systému pro poskytování ochranných prostředků, tj. 

zavedení pro každého zaměstnance tzv. osobní evidenční karty, kde budou 

zaznamenány všechny ochranné prostředky, které jsou zaměstnanci poskytovány 

a potřebné informace k nim (jméno, příjmení uživatele, záznam o provedení 

oprav, porušení, datum převzetí a podpis, atd.). 
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9 Závěr  

V současné době je kladen obzvlášť velký důraz na bezpečnost pracovníka. Bude-li 

pracovník pracovat v bezpečném prostředí a zároveň bude chráněn před působením 

neodstranitelných rizik vhodným použitím ochranných prostředků, projeví se tyto 

skutečnosti i na jeho pracovním výkonu.      

Hlavním cílem této práce bylo vyhledat nedostatky při poskytování a používání 

ochranných prostředků a navrhnout optimální postup při jeho výběru. Pro názornost 

byly vybrány u společnosti ČD Cargo, a.s. dvě profese, u nichž je provedeno vyhledání 

rizik a jejich následné vyhodnocení. Podle vyhodnocených rizik a konkrétních 

podmínek práce na pracovišti, byl proveden výběr ochranných prostředků a tím se 

vytvořil u vybraných profesí tzv. vlastní seznam pro poskytování ochranných 

prostředků. U jednotlivých ochranných prostředků vybraných ze seznamu pro 

poskytování byl proveden rozbor možných nebezpečí, které mohou nastat při 

nesprávném výběru nebo používání těchto ochranných prostředků a následně byla 

navržená opatření k jejich eliminaci.  

Ze zjištěných nedostatků při používání ochranných prostředků bylo zřejmé, že je nutné 

se řídit informacemi poskytovanými výrobcem, které je povinen výrobce dodat 

v dostatečné úplnosti ke každému ochrannému prostředku. U poskytování ochranných 

prostředků byly zjištěny nedostatky, které jsou spojeny se školením zaměstnanců, 

přidělováním a vedením záznamu o přidělených ochranných prostředcích.  

Právní předpisy stanoví tzv. obecný postup při výběru OOPP, avšak jeho podrobný 

postup, si může zaměstnavatel vytvořit sám. Každý zaměstnavatel by si měl vytvořit 

svůj vnitřní předpis. U poskytování ochranných prostředků to může být tzv. směrnice 

pro poskytování OOPP, ve které bude zahrnuto informování zaměstnanců (o rizicích, 

o používání ochranných prostředků a o jejich povinnostech vztahujícím se k OOPP, 

vedení záznamu o přidělených ochranných prostředcích a kontrole používání OOPP).         
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Příloha: 3 

Vymezení vlastnosti pro výběr OOPP u zámečníka kolejových vozidel 

Druh OOPP Vymezení vlastnosti pro výběr OOPP 

Ochranné rukavice. Musí mít dostatečnou odolnost vůči mechanickým rizikům. Při práci s 
nebezpečnými látkami musí být odolné vůči těmto látkám a nesmějí 
jimi nasakovat. Pro lepší manipulovatelnost s materiálem použití 
pětiprstých rukavic. V zimních obdobích musí mít tepelnou vložku.  

Ochranná obuv, vysoká obuv holínková. Musí mít ochrannou tužinku, protiskluzovou podrážku odolnou proti 
propíchnutí. Odolné proti prosáknutí vodou a nasátím nebezpečných 
látek.   

Ochranné brýle, obličejové štíty. Musí být odolné proti použitým nebezpečným látkám, mechanickým 
nárazům a poškrábání. Při použití ochranných brýlí musí mít boční 
kryty. 

Ochranný oděv, ochranný oděv prošívaný, nepromokavý oděv 
výstražný, vesta výstražná.  

Musí být odolný vůči namáhání (protržení, natažení), nebezpečným 
látkami nesmí jimi nasakovat. V zimních obdobích možnost použití 
tepelných vložek do kalhot. Výstražná vesta musí být vyrobena 
z materiálu z retroflexními vlastnostmi.    

Ochranná přilba, pracovní čepice letní a zimní. Musí mít dostatečnou odolnost vůči nárazům a úderům ostrým 
předmětem, dostatečně tlumit nárazy. Pracovní čepice by měla mít 
nastavitelnou velikost. 

 

 



 

 

Příloha: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha: 5 

Vymezení vlastností pro výběr OOPP u svářeče kovů 

Druh OOPP Vymezení vlastnosti pro výběr OOPP 

Ochranné rukavice. Musí mít manžetu, která chrání část předloktí a zamezí tím vpadnutí 
roztaveného kovu do rukavice. Zároveň musí být odolná proti 
propálení žhavými částicemi, mechanickým rizikům (oděrům, 
roztržením), v zimních obdobích musí mít tepelnou vložku.  

Ochranné brýle, ochranný štít, svářečská kukla. Svářečská kukla musí být odolná proti rozstřiku roztaveného kovu a 
hledí kukly rovněž. Součástí svářečské kukly musí být filtry chránicí 
pracovníka před neionizujícím zářením. Ochranné brýle a ochranný štít 
musí bát odolný vůči mechanickým nárazům a odlétávajícím jiskrám. 

Ochranný oděv, ochranný oděv prošívaný, zástěra pracovní kožená. Ochranný oděv musí být vyroben z nehořlavého a pevného materiálu, 
který je odolný proti propálení žhavými částicemi kovu a roztržení, 
oděrům. Pracovní zástěra musí být odolná proti rozstřiku roztaveného 
kovu.  

Ochranná obuv, ochranná obuv vysoká holínková. Musí být odolná proti rozstřiku roztaveného kovu, v případě nutnosti 
musí jít rychle vyzout. Podrážka musí být protiskluzová a odolná proti 
propíchnutí, musí mít ocelovou špici. 

Pracovní čepice letní a zimní.. Musí být odolné proti oděru a roztrženi a proniku prachu. 

 


