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Ochranná obuv slúžiaca na ochranu nohy a chodidiel je pre profesionálne použitie vyrábaná z 

rôznych materiálov, v rôznych prevedeniach a v rôznych stupňoch ochranného účinku. V súvislosti s 

týmto sa ochranná obuv v závislosti od použitého materiálu, tvaru a spôsobu vyhotovenia zvršku a 
podošvy používa na ochranu proti nebezpečenstvám (mechanické, elektrické, tepelné, chemické, 

vibrácie, premoknutie, nadmerná záťaž). 

Mechanické nebezpečenstvo - najmä pri práci na stavbách, pri cestných prácach, prácach v lese, pri 

údržbe a oprave strojov, v oceliarňach, valcovniach a pri spracúvaní kovov, pri ťažbe v lomoch a 
baniach, pri doprave a skladovaní a pod., ak hrozí úraz v dôsledku stúpnutia na špicaté a ostré 

predmety (obuv so spevnenou podrážkou), pádu predmetov na nohu (obuv s vystuženou špicou), 

zovretia nohy, alebo pri pošmyknutí a následnom páde (protišmyková obuv). Elektrické 

nebezpečenstvo pri ohrození nebezpečným napätím (dielektrická obuv), pri výskyte statickej 
elektriny (antistatická obuv), napríklad vo výpočtových strediskách, v operačných sálach, v 

priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a pod. Vibrácie - antivibračná obuv. Premoknutie - 

prevlhnutie (gumená obuv). Chemické nebezpečenstvo - pri pôsobení škodlivých alebo 
nebezpečných kvapalín a prachu (ochranná obuv s podrážkou proti kvapalinám, chemickým 

látkam - napríklad proti žieravinám, rozpúšťadlám, olejom). Nadmerná záťaž - pri neprimerane 

dlhom státí alebo chôdzi (ortopedická obuv). 

Podľa mechanickej ochrany sa obuv delí na - bezpečnostnú obuv, ochrannú obuv a pracovnú 

obuv. 

Na ochrannú obuv sa vzťahujú normy: EN ISO 20345:2004 - STN EN ISO 20345:2012-07 (83 

2506), EN ISO 20347:2004 - STN EN ISO 20347:2012-09 (83 2508). 

Norma: EN ISO 20345:2004 - STN EN ISO 20345:2012-07 (83 2506) 

Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv, ktorá je 

potom následne označená symbolom "S", táto obuv je navrhnutá a zabezpečená ochrannou špičkou 

poskytujúcou ochranu pred nárazom energie maximálne 200J a stlačením silou do 15kN. 

Tabuľka so základnými kategóriami bezpečnostnej obuvi 

Označenie 

kategórie* 

 

I./II. SB bezpečnostná obuv pre profesionálne použitie, s tužinkou v špičke, ktorá je 

odolná voči nárazom do 200 J, spĺňa základné požiadavky normy 

I. S1 ako SB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti (A), absorpcia energie 

v pätovej časti (E), odolnosť podrážky proti pohonným hmotám (FO) 

I. S1P ako S1 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

I. S2 ako S1 + odolnosť vrchu obuvi proti prieniku vody a absorpcii vody (WRU) 

II. S3 ako S2 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

II. S4 ako S1 + odolnosť vrchu obuvi proti prieniku vody a absorpcii vody (WRU) 

II. S5 ako S2 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

Norma: EN ISO 20347:2004 - STN EN ISO 20347:2012-09 (83 2508) 

Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na pracovnú obuv, ktorá je potom 
následne označená symbolom "O", táto obuv sa líši od bezpečnostnej a ochrannej obuvi tým, že 

nemá ochrannú špičku, ktorá by poskytovala ochranu pred nárazom energie a stlačením. 
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Tabuľka so základnými kategóriami bezpečnostnej obuvi 

Označenie 

kategórie* 

 

I./II. OB spĺňa základné požiadavky normy 

I. O1 = OB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti (A), absorpcia energie v pätovej 

časti (E) 

I. O2 = O1 + odolnosť vrchu obuvi proti prieniku vody a absorpcii vody (WRU) 

II. O3 = O2 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

II. O4 = OB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti (A), absorpcia energie v pätovej 

oblasti (E), odolnosť vrchu obuvi proti prieniku vody a absorpcii vody (WRU) 

II. O5 = O4 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

*Kategória I. - ide o obuv vyrobenú z usne.  Kategória II. - ide o obuv celogumovú alebo 

celopolymérnu (vulkanizovaná/tvarovaná vcelku). 

Tabuľka vyjadrujúca odolnosť ochrannej obuvi proti pošmyknutiu 

Trieda Symbol Typy podláh/požiadavky 

I. II. označenie odolnosť proti pošmyknutiu 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

SRA 

 

tvrdé priemyselné podlahy na použitie v interiéri, keramické 

podlahová dlažba so SLS*, (typy dlažby 

v agropotravinárskom priemysle) 

SRB 

 

tvrdé priemyselné podlahy na použitie v interiéri alebo 

v exteriéri, oceľová dlažba s glycerínom, (povrchová úprava 

farby alebo živice v priemysle) 

SRC 

 

všetky typy tvrdých podláh na viac účelové využitie v interiéri 

alebo v exteriéri, keramická dlažba so SLS* a oceľová dlažba 

s glycerínom 

 *SLS - roztok laurylu sulfátu sodného 

Na ochrannú obuv sa taktiež vzťahuje norma EN ISO 20346:2015 - STN EN ISO 20346:2015-04 

(83 2507), ktorá stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na ochrannú obuv na 

všeobecné používanie. Norma zahŕňa napríklad mechanické riziká, odolnosť proti šmyku, tepelné 
riziká a ergonomické vlastnosti, akékoľvek ďalšie špeciálne vlastnosti či riziká sa uvádzajú v 

doplňujúcich normách súvisiacich s povolaním. 

Norma: EN ISO 20346:2015 - STN EN ISO 20346:2015-04 (83 2507) 

Obuv naplňujúca požiadavky tejto normy je označená symbolom "P", táto obuv je navrhnutá a 

vybavená ochrannou špičkou poskytujúcou ochranu pred nárazom energie maximálne 100J a 

stlačením silou do 10kN. 
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Tabuľka so symbolmi pre normu EN ISO 20346 

Symbol  

P1 uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti (A), absorpcia energie v pätovej časti 

(E) 

P2 ako P1 + odolnosť vrchu obuvi proti prieniku vody a absorpcii vody (WRU) 

P3 ako P2 + odolnosť proti prepichnutiu (P) 

P4 ako P1 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

P5 ako P1 + odolnosť proti prepichnutiu (P), dezénová podošva 

Norma: EN ISO 17249 

 

Norma EN ISO 17249 sa vzťahuje na bezpečnostnú obuv odolnú proti porezaniu reťazovou 

pílou. 

Vlastnosti: 

symbol: P, charakteristika: odolnosť proti prepichnutiu, časť topánky: podrážka obuvi, 

symbol: C, charakteristika: elektricky vodivá podrážka, časť topánky: podrážka obuvi, 

symbol: A, charakteristika: antistatická podrážka, časť topánky: podrážka obuvi, 

symbol: I, charakteristika: izolovaná podrážka, časť topánky: podrážka obuvi, 

symbol: HI, charakteristika: tepelná izolácia, časť topánky: podrážka obuvi, 

symbol: CI, charakteristika: podrážka izolovaná proti chladu, časť topánky: podrážka 

obuvi, 

symbol: E, charakteristika: absorpcia energie v pätovej časti, časť topánky: podrážka 

obuvi, 

symbol: WR, charakteristika: vodeodolná podrážka, časť topánky: podrážka obuvi, 
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symbol: M, charakteristika: ochrana predpriehlavku, časť topánky: celá obuv, 

 symbol: WRU, charakteristika: zvršok odolný proti prenikaniu vody, časť topánky: zvršok, 

symbol: CR, charakteristika: zvršok odolný proti porezaniu, časť topánky: zvršok, 

symbol: HRO, charakteristika: podrážka odolná proti kontaktnému teplu, časť topánky: 

podrážka vonkajšia, 

 symbol: FO, charakteristika: podrážka odolná proti pohonným hmotám, časť topánky: 

podrážka vonkajšia, 

  symbol: AN, charakteristika: ochrana členku, 

 symbol: 0% metal, charakteristika: obuv neobsahuje kov, 

symbol: ESD, charakteristika: obuv poskytuje ochranu proti elektrostatickému náboju. 

 

  obuv s oceľovou/hliníkovou špičkou 

  obuv s oceľovou špičkou a výstelkou 

  obuv s oceľovou špičkou a medzipodošvou 

  obuv s oceľovou špičkou a kevlarovou výstelkou 

  obuv s kompozitnou špičkou 
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  obuv s kompozitnou špičkou a medzipodošvou 

   obuv s kompozitnou špičkou a výstelkou 

  obuv s kompozitnou špičkou a oceľovou medzipodošvou 

  obuv s kompozitnou špičkou a kevlarovou výstelkou 

  obuv s kompozitnou špičkou a kevlarovou medzipodošvou 

  obuv s laminátovou špičkou 

  obuv s laminátovou špičkou a kevlarovou výstelkou  

   obuv s laminátovou špičkou a kevlarovou medzipodošvou 

  obuv s plastovou špičkou a kevlarovou medzipodošvou 


