
Ochranné odevy sú rozdelené do skupín, ktoré vznikli podľa rôznych typov ochrany, 

spravidla pre každú z týchto skupín je platná jedna alebo viac noriem. Referenčná norma, 

ktorá sa nepoužíva samostatne, ale iba v spojení s ďalšou normou je EN 340-STN EN ISO 

13688:2013-11 (83 2701). Norma stanovuje všeobecné požiadavky na ochranné vlastnosti 

ako: ergonómia, neškodnosť, označovanie veľkostí, starnutie, kompatibilita a označovanie 

ochranných odevov a na informácie, ktoré má dodať výrobca s ochranným odevom. 

Norma: EN 340-STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701) 

Na reflexné/výstražné odevy sa vzťahuje norma EN 471:2003 + A1 : 2007 - EN ISO 

20471:2013-STN ISO 20471. Odevy s vysokou viditeľnosťou. Norma rozdeľuje výstražné 

odevy do troch skupín podľa minimálnej plochy použitých materiálov. 

Norma: EN 471:2003 + A1 : 2007 - EN ISO 20471:2013-STN ISO 20471 

 

Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou môžu byť schválené v ochranných triedach 1 až 

3, pričom trieda 3 poskytuje najvyšší stupeň ochrany. Triedy u podkladových a reflexných 

materiálov vychádzajú z minimálnej plochy viditeľnosti v m2. 

Triedy viditeľnosti odevov 

  TRIEDA 1 TRIEDA 2 TRIEDA 3 

Podkladový materiál 

(fluoreskujúci) 
0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2 

Reflexný materiál (pásy) 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2 

Kombinovaný materiál 0,20 m2 X X 

  

  Trieda 1 - Minimálna úroveň  

o minimálna úroveň ochrany je požadovaná pre všetky osoby, pracujúce na komunikáciách, 
o musí obsahovať 0,14 m2 podkladového materiálu a 0,1 m2 reflexného materiálu (2 m dlhá a 5 cm široká 

reflexná páska), 
o napríklad nohavice do pása. 

  

  Trieda 2 - Stredná úroveň 



o stredná úroveň ochrany je povinná ochrana pre všetky osoby, pracujúce v blízkosti verejných 

komunikácií, aj pre vodičov prepravných firiem, 
o musí obsahovať minimálne 0,5 m2 podkladového materiálu a 0,13 m2 reflexného materiálu (2,6 m dlhá 

a 5 cm široká reflexná páska), 
o napríklad vesty bez rukávov, krátke plášte bez rukávov, pracovné nohavice. 

  

  Trieda 3 - Najvyššia úroveň 

o najvyššia úroveň ochrany sa vyžaduje pri osobách, pracujúcich na diaľnici alebo v jej blízkosti a na 

letiskách, 
o musí obsahovať minimálne 0,8 m2 podkladového materiálu a 0,2 m2 reflexného materiálu (4 m dlhá a 5 

cm široká reflexná páska), 
o napríklad plášte a bundy, dvojdielne pracovné odevy. 

  

Na ochranné odevy, ktoré zabezpečujú ochranu pri práci s kvapalinami, v mokrých prevádzkach, alebo za 

daždivého a nepriaznivého počasia vonku sa vzťahuje norma EN 343-STN EN 343+A1 (83 2704) – 2008-01. 

Norma: EN 343-STN EN 343+A1 (83 2704) – 2008-01 

 

V mokrých prevádzkach alebo za daždivého počasia vonku slúžia ochranné odevy na ochranu proti dažďu, hmle, 

sneženiu a zemnej vlhkosti, ktoré by mali byť certifikované normou EN 343, ktorá špecifikuje požiadavky 

a skúšobné metódy pre materiály a švy odevov slúžiacich na ochranu proti nepriaznivému počasiu. Podľa norma 

EN 343 sú testované dve hlavné vlastnosti, ktorými sú  odolnosť proti prenikaniu vody a odolnosť proti 

prenikaniu vodnej pary. EN 343 používa ako hodnotu odolnosti proti vodnej pare hodnotu R et (m2 Pa/W). Čím 

je vyššia hodnota R et, tým vyššia je odolnosť tkaniny a menej pary prechádza. 

Názorná ukážka zo skúšok 

NÁZOV KÓD EN 343 EN 342 EN 14058 

Trieda tepelnej izolácie v m2 x kW R ct     X 

Trieda odporu proti vodným parám v 

(m2.Pa)/W) 
R et X     

Trieda priepustnosti vzduchu AP   X X 

Odolnosť proti prenikaniu vody v (Pa) WP X X X 

Výsledná efektívna tepelná izolácia v 

(m2.k/W) 
/cler   X X 

Efektívna tepelná izolácia v (m2.k/W) /cle   X X 

  



Materiál "polyester OXFORD": predstavuje druh tkaniny, ktorá poskytuje vynikajúcu dlhú 

životnosť a rovnako aj priedušnosť. Ide o extrémne robustný materiál, ktorý má vynikajúcu 

pružnosť, abráziu a chemickú úpravu, zaručuje vysokú vodotesnosť textilu a zabraňuje 

nahromadeniu prachu medzi vláknami. Hustota tohto materiálu je určená hrúbkou vlákna, 

ktorá je uvedená v DEN (denier). Väčšie číslo D znamená hrubšie vlákno nachádzajúce sa v 

OXFORDE, preto je jeho vzhľad evidentnejší. 

Veľkostná tabuľka   (klik) 

Jedným z faktorov, ktorý sa vzťahuje na životnosť výstražného odevu je maximálny počet 

čistiacich cyklov, uvedený na výrobku. Životnosť výstražného odevu závisí aj na používaní, 

starostlivosti, skladovaní a atď. Ak nie je stanovený počet čistiacich cyklov, boli materiály 

testované po minimálne 5 čistiacich cyklov. 

 

 

https://www.lpsafety.sk/user/documents/upload/CANIS%20veľkostná%20tabuľka%202.pdf

