
Najvyšší stupeň ochrany hlavy a jej povrchu pred úrazmi možno zabezpečiť ochrannými 

prilbami. Ochranná prilba pozostáva zo súboru prvkov, ktoré chránia lebečnú časť hlavy 

pred ohrozením nebezpečnými rizikami v pracovnom procese, obzvlášť pred mechanickými 

(náraz a prieraz). Výrobca môže určiť ďalšie špecifické ochrany proti ďalším rôznym rizikám. 

Prilby by mali zaručovať optimálnu ochranu vďaka spevneniu na všetkých kritických 

miestach, je možné ich použiť až do -30°C. 

Bezpečnostné prilby plnia tri funkcie:  

o protipenetračná funkcia - bráni priamemu preniknutiu, účinne chráni lebku, 
o funkcia tlmiča nárazov - nárazy absorbuje škrupina a vnútorný popruh, 
o funkcia deflektora -  tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena 

hlavy. 

K dispozícii je tiež výber príslušenstva, ktoré poskytuje ochranu tváre a sluchu. 

Ochranná prilba slúži na ochranu proti: 

o mechanickému ohrozeniu - úderom, nárazom o pevné ohraničenie priestoru a rôzne prekážky, 

ohrozeniu pohybujúcimi sa, padajúcimi, prípadne vstreľovanými predmetmi, alebo proti bočnému 

zovretiu hlavy, 
o tepelnému ohrozeniu - chladom, žiarom, alebo odstrekovaným roztaveným kovom, 
o ohrozeniu elektrickým prúdom, 
o ohrozeniu nedostatočnou rozoznateľnosťou v teréne a na pracovisku. 

  

Kvalitu bezpečnostnej prilby je dôležité pravidelne kontrolovať. Prilby nemajú predpísanú životnosť, nakoľko na 

ňu vplýva predovšetkým prostredie, v ktorom sú nosené ako aj druh činnosti a taktiež poveternostné podmienky. 

Ak je bezpečnostná prilba vystavená slnečnému žiareniu, pevnosť plastovej škrupiny môže byť nepriaznivo 

ovplyvnená z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia na plastový materiál, čo v konečnom dôsledku zoslabuje 

prilby a má vplyv na bezpečnosť používateľa, toto poškodenie nie je viditeľné voľným okom.  

Prilba sa používa najmä v stavebníctve, baníctve, strojárstve, energetike, hutníctve, v lesníctve a tiež v 

chemickým prevádzkach. Ochranná prilba má za úlohu aj zvýšiť viditeľnosť nositeľa zvýraznením prilby 

výstražným alebo reflexným prvkom. 

Norma EN 397 sa vzťahuje na ochranné prilby používané v priemysle (bezpečnostné helmy). 

Norma STN EN 397+A1:2013-03 (83 2144) 

Norma špecifikuje požiadavky na konštrukčné riešenie a ochranné funkcie, skúšobné metódy a požiadavky na 

označovanie bezpečnostných prílb používaných v priemysle. Sú v nej obsiahnuté aj doplňujúce voliteľné 

požiadavky na ochrannú funkciu, ktoré platia len vtedy, keď ich výrobca prilby špeciálne uvádza. Čo sa týka 

bezpečnostných prílb, ktoré sa používajú v priemysle sú v prvom rade určené na ochranu nositeľa pred 

padajúcimi predmetmi a pred následným poranením mozgu s fraktúrou lebky. 

Tabuľka s požiadavkami podľa normy EN 397  

EN 397 

ochranné prilby pre priemysel 

povinné požiadavky voliteľné požiadavky 



náraz*: sila prenesená na maketu hlavy 

počas pádu predmetu s hmotnosťou 5 kg z 

výšky 1 m nesmie byť väčšia ako 5 kN 

extrémne teploty: testy nárazu a prieniku 

sa realizovali pri teplote prostredia +150°C, 

-20°C alebo -30°C 

prienik*: hrot závažia použitého v teste (3 kg 

na 1 m) sa nesmie dostať do kontaktu s 

lebkou 

ochrana pred bočnou deformáciou, 

maximálna deformácia by mala byť < 40 

mm 

horľavosť: prilba nesmie horieť a 

vyžarovať plameň viac ako 5s po odstránení 

plameňa 

ochrana pred náhodným krátkodobým 

kontaktom s elektrickými vodičmi pod 

napätím, ktoré môže pri striedavom prúde 

dosiahnuť hodnotu 440 V 

* testy nárazu a prieniku sa realizovali pri 

teplote prostredia +50°C a -10°C 

 

odolnosť voči vyprskávajúcim čiastočkám 

roztavených kovov 

  

Tabuľka s požiadavkami podľa normy EN 397  

EN 50365 

elektro izolačná prilba určená na používanie v prostredí s nízkym napätím 

označenie – dva trojuholníky, trieda 0 

povinné požiadavky 

elektro izolačné prilby na prácu pri elektrických systémoch pod napätím s maximálnou 

hodnotou 1000 V pri striedavom prúde alebo 1500 V pri jednosmernom prúde (elektrická 

trieda 0) 

tieto prilby, ktoré sa súčasne používajú s inými elektrickými izolačnými ochrannými 

pomôckami, chránia nositeľa pred elektrickým napätím v oblasti hlavy 

tieto doplnkové testy elektrickej izolácie sú prísnejšie ako testy uvedené v norme EN397 a 

dopĺňajú ich 

  

  

Na prilbe musí byť označené: 

o značka , 
o číslo normy, 
o názov modelu prilby, 
o voliteľné požiadavky, 
o číslo výrobnej šarže, 
o identifikácia výrobcu, 
o dátum výroby. 

  

ABS - škrupina zaručujúca pevnosť a odolnosť. 



 


