
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) 

V prípade, že ide o ochranné odevy, v ktorých sú ich nositelia vystavený vysokým 

teplotám vzťahuje sa na ne norma EN ISO 11612:2015. 

Norma: EN ISO 11612:2015 

  

Táto norma špecifikuje minimálne, výkonnostné požiadavky materiálov a ochranného 

oblečenia, ktoré má poskytovať ochranu telu (s výnimkou rúk) jeho nositeľa pred teplom v 

priestore a priamym plameňom. 

Ochranné odevy, ktoré túto normu spĺňajú je možné využiť pri širokej škále činností, ktoré si 

vyžadujú nosenie ochranného oblečenia zabezpečujúceho limitované rozširovanie plameňa 

alebo ak ide o situácie, pri ktorých môže byť nositeľ ochranného oblečenia vystavený 

sálavému, konvenčnému alebo kontaktnému teplu, alebo pri úlomkoch a kvapôčkach 

roztaveného kovu. 

Táto norma však nie je vhodná pre hasičov ani zváračov. 

Tabuľka s kategóriami odevov 

obmedzené šírenie plameňa A A1/A2 

konvenčné teplo B B1 - B3 

sálavé teplo C C1 - C4 

rozstrek roztaveného 

hliníka 

D D1 - D3 

rozstrek roztaveného železa E E1 - E3 

kontaktné teplo F F1 - F3 

  

Na ochranné odevy používajúce sa pri zváraní a podobných procesoch sa vzťahujú normy 

ako STN EN ISO 11611 (83 2721) - 2008-03 a EN 470-1, v ktorých sú obsiahnuté 

požiadavky na nich. 

Norma: STN EN ISO 11611 (83 2721) - 2008-03, EN 470-1 



 

EN 11611 - sú v nej obsiahnuté minimálne bezpečnostné požiadavky a testovacie metódy pre 

ochranné oblečenie používané pri zváraní alebo pridružených procesoch, ktoré predstavujú 

porovnateľné riziká. 

Tento druh ochranného oblečenia má za úlohu ochrániť svojho nositeľa pred spŕškou 

drobných kvapôčok roztaveného kovu, krátkym kontaktom s plameňom a sálavým teplom z 

elektrického oblúku používanom pri zváraní a pridružených procesoch a tým minimalizovať 

pravdepodobnosť elektrického šoku pri krátkom náhodnom kontakte so živých elektrickým 

vodičom až do 100 v jednosmerného prúdu pri normálnych podmienkach pre zváranie. Čo sa 

týka napríklad potu, znečistenia alebo iných kontaminantov, tie môžu mať za následok 

ovplyvnenie úrovne ochrany pred elektrickým šokom. 

EN 470-1 - v tejto norme sú obsiahnuté požiadavky týkajúce sa ochranného odevu, ktorý má 

zabezpečovať ochranu nositeľa pri rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s 

plameňom a pred UV žiarením, odev je určený k noseniu v podmienkach teploty okolia 

priebežne po dobu 8 hodín.  

Tieto ochranné odevy možno rozdeliť podľa stupňa ochrany do dvoch tried. 

Tabuľka so stupňami ochrany odevov pre zváračov 

TRIEDA STUPNE OCHRANY 

Trieda 1 ochrana pred nižším rizikom pri zváraní 

Trieda 2 ochrana pred vyšším rizikom pri zváraní, vyšším rozstrekom a vyšším sálavým 

teplom 

  

Pre celkovú ochranu zváračov pri ich práci pred jednotlivými rizikami sa odporúča používať 

aj ďalšie ochranné vybavenie hlavy, tváre, rúk a nôh, ktoré sú certifikované podľa ďalších 

noriem.  

Na ochranné odevy rozptyľujúce elektrostatický náboj, elektrostatické vlastnosti sa 

vzťahujú normy EN 1149-STN 1149-5. V časti 5 sú obsiahnuté požiadavky na účinnosť 

materiálu a konštrukciu.  

Norma: EN 1149-5:2008 - nahradzujúca norma: STN EN 1149-5:2019-04 (83 2709) 

  

Táto norma stanovuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov 

rozptylom elektrostatických nábojov za účelom zamedzenia zápalných výbojov. 



Na to aby takýto ochranný odev však plnil svoj účel musí byť správne zapnutý a musí trvale 

pokrývať všetky materiály nespĺňajúce normy počas normálneho používania vrátane ohýbaní 

sa a pohybov. Tieto požiadavky môžu byť nedostatočné v prostredí obohatenom kyslíkom, po 

tom čo sú zhodnotené riziká, môže dôjsť k situácií, že takýto ochranný odev s rozptylom 

elektrostatických nábojov nie je dostatočný. 

Ide o špecifikovanie materiálov a konštrukčné požiadavky pre tento druh ochranných 

odevov, aby sa zabránilo vzniku iskier a náhodnému elektrickému šoku vznikajúcemu 

akumuláciou elektrického náboja v tele, táto norma však nie je vhodná na ochranu proti 

elektrickému napätiu v sieťach.  

Samozrejme spolu s týmto ochranným odevov je potrebné použiť aj ochrannú antistatickú 

obuv. 

Na ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám sa vzťahuje norma EN 13034 - STN 

EN 13034+A1, ktorá stanovuje funkčné požiadavky pre tieto ochranné odevy zabezpečujúce 

obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám t. j. prostriedky typu 6 a typu PB. 

Norma: EN 13034 - STN EN 13034+A1 

  

Táto norma stanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy s 

obmedzeným použitím na ochranu proti chemickým látkam (ochranné prostriedky typu 6). 

Protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade 

potenciálneho vystavenia ľahkého rozstreku kvapalných aerosólov alebo ak ide o rozstrek 

malého objemu pri nízkom tlaku, pri ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti prieniku 

kvapaliny.  

Materiál "bavlna": bavlnená látka je najobľúbenejšia medzi všetkými druhmi látok, pretože 

je možné ju všestranne využiť a je pohodlná na nosenie. Prírodné textilné vlákno, ktoré 

vzniká z hebkých vlákien, v ktorých sa nachádzajú semená bavlny: skladá sa z asi 94% 

celulózy. Medzi vlastnosti tohto materiálu patrí jej veľmi dobré spracovanie, robustnosť, 

prispôsobenie a rovnako aj mäkkosť, priedušnosť, ľahké ošetrovanie a tiež sa vyznačuje 

predovšetkým pohodlnosťou, ľahko sa čistí a dobre absorbuje. 

Materiál "polyester": je súhrnné označenie pre pomerne veľké množstvo rôznych 

syntetických polymérnych vlákien. Tento materiál je odolný voči naťahovaniu a oderu, je 

pružný, odolný voči slnečnému žiareniu a aj pri častom praní si zachováva svoju kvalitu. 

Ďalšou vlastnosťou materiálu je jeho rýchle schnutie, nekrčivosť, dobrá elastickosť, trvácnosť 

farieb, ľahká údržba, odolnosť na kyseliny, rozpúšťadlá a teplo. Môže byť miešané s vlnou 

a bavlnou, čím sa umožňuje absorpcia potu, znižuje sa drsnosť povrchu a znižuje sa tendencia 

šúpania. 

Antistatický materiál: ide o pracovné odevy vyrobené zo štandardných látok, do ktorých je 

vtkané kovové elektricky vodivé vlákno. Toto zloženie zaisťuje požadované antistatické 

vlastnosti. Podiel vlákna a rezistencie potom udáva výslednú rezistivitu (merný elektrický 

odpor) látky. Vodivé vlákna sú vyrábané dvomi spôsobmi a to: 1. štandardné polyesterové 



vlákno, ktoré je na povrchu vodivo upravené - napríklad uhlíkom, 2. celokovové vlákno. 

každý výrobca môže mať svoj spôsob výroby antistatického materiálu 

 

 


