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1. 11 Příručka PrO kateGOrizaci OsObnícH 
OcHrannÝcH PrOstředkŮ (OOP)

Přehled ustanovení směrnice 89/686/EHS vztahujících se ke kate-
gorizaci OOP, v návaznosti na úroveň rizika, proti němuž má být 
uživatel chráněn (další výklad k tomuto problému je k dispozici 
v příručce ke směrnici o OOP). 

1.  definice OOP (článek 1 odst. 2)

OOP je jakékoliv zařízení nebo prostředek, určený pro noše-
ní nebo přidržování jednotlivcem k ochraně proti jednomu 
nebo více hygienickým a bezpečnostním rizikům.

Za OOP se rovněž považují:

 technické zařízení tvořené několika zařízeními nebo pro-1.1. 
středky, které jsou nedílně spojeny výrobcem pro ochranu 
jednotlivce proti jednomu nebo více současně působícím ri-
zikům (čl. 1 odst. 2 písmeno a);

 ochranné zařízení nebo prostředek spojený oddělitelně 1.2. 
nebo neoddělitelně s osobní výstrojí nemající ochranný úči-
nek, oděnou nebo přidržovanou jednotlivcem pro uskuteč-
nění určité činnosti (čl. 1 odst. 2 písmeno b);

 vyměnitelné součástky OOP, které jsou nezbytné pro jeho 1.3. 
bezpečnou funkci a použity výhradně pro tento prostředek 
(čl. 1 odst. 2 písmeno c);

 jakýkoli systém uváděný na trh související s OOP pro jeho 1.4. 
připojení k jinému vnějšímu dodatečnému zařízení je pova-
žován za nedílnou část tohoto prostředku i tehdy, jestliže 
systém není určen pro stálé nošení nebo přidržování uživa-
telem po celou dobu vystavení riziku (čl. 1 odst. 3).

2.   OOP vyjmuté z působnosti směrnice o OOP, označované 
v tomto dokumentu jako kategorie 0

OOP, jež je předmětem jiné směrnice, která byla vypracová-
na, aby dosahovala stejného účelu jako tato směrnice, po-
kud stanoví uvádění na trh, volný pohyb zboží a bezpečnost 
(čl. 1 odst. 4 první odrážka);

2.1.  OOP navrhované a vyráběné speciálně pro použití v armá-
dě nebo v pořádkových a bezpečnostních silách (přílby, štíty 
atd.) (příloha 1 bod 1);
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2.2.  OOP pro sebeobranu (aerosolové rozprašovače, osobní za-
strašující prostředky atd.) (příloha 1 bod 2);

2.3.  OOP navrhované a vyráběné pro soukromé používání proti:

 nepříznivým atmosférickým podmínkám (pokrývky hla-••
vy, sezónní oděvy, obuv, deštníky atd.);

vlhkosti, vodě (rukavice pro mytí nádobí atd.);••
teplu (rukavice atd.) (příloha 1 bod 3);••

2.4.  OOP určené pro ochranu nebo záchranu osob na plavidlech 
nebo v letadlech, které nejsou trvale nošeny (příloha 1 bod 4);

2.5.  Přílby a zorníky určené pro uživatele jednostopých a dvou-
stopých motorových vozidel (příloha 1 bod 5; doplněno 
směrnicí 93/95/EHS).

3.  kategorizace

3.1.   OOP klasifikované jako kategorie I (článek 8 odst. 3) 
OOP jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, 
že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jed-
notlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mo-
hou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Do této kategorie patří výhradně OOP určené pro ochranu 
uživatele proti:

 mechanickým povrchově působícím vlivům (zahradnické ru-3.1.1. 
kavice, náprstky atd.);

 slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze 3.1.2. 
snadno vyloučit (ochranné rukavice proti zředěným čisticím 
prostředkům atd.);

 rizikům při manipulaci s horkými předměty, kdy uživatel není 3.1.3. 
vystaven teplotě převyšující 50 C nebo nebezpečným nára-
zům (rukavice, zástěry pro profesionální používání atd.); 

 zhoršeným povětrnostním vlivům, které nejsou ani výjimeč-3.1.4. 
né, ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv atd.);

 menším nárazům a vibracím, které nemohou poškodit ži-3.1.5. 
votně důležité části těla a jejichž účinky nemohou způsobit 
poškození s trvalými následky (lehké přílby proti skalpování, 
rukavice, lehká obuv atd.); 

 slunečnímu záření (sluneční brýle).3.1.6. 
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3.2.  OOP klasifikované jako kategorie II (článek 8 odst. 2)

  Do této kategorie patří všechny OOP neuvedené pod body  
3.1 nebo 3.3.

3.3.  OOP klasifikované jako kategorie III (článek 8 odst. 4) 
OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života 
a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale po-
škodit zdraví, a u kterých může konstruktér předpokládat, 
že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat.

Do této kategorie patří výhradně:

 ochranné prostředky dýchacích orgánů s filtry proti dráždi-3.3.1. 
vým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aeroso-
lům, obsahujícím pevné nebo kapalné částice, nebo proti 
plynům;

 ochranné prostředky dýchacích orgánů poskytující úplnou 3.3.2. 
izolaci vůči okolnímu ovzduší včetně prostředků pro potá-
pění;

 OOP poskytující pouze omezenou ochranu proti chemickým 3.3.3. 
škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření;

 zásahové prostředky pro používání v prostředí s vysokou 3.3.4. 
teplotou, jehož účinek je srovnatelný s teplotou vzduchu 
100°C nebo vyšší a který může nebo nemusí být charakte-
rizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo 
rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu;

 zásahové prostředky pro používání v prostředí s nízkou tep-3.3.5. 
lotou, jehož účinek je srovnatelný s teplotou vzduchu –50 °C 
nebo nižší;

 OOP chránící před pádem z výšek nebo do hloubky;3.3.6. 

 OOP proti rizikům způsobeným elektrickým proudem a ne-3.3.7. 
bezpečným napětím nebo izolující OOP používané při práci 
pod vysokým napětím.



sbOrníky tecHnické HarmOnizace 2010

118

čÁst 1: POdLe tyPu OOP

typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

1. Prostředky k ochraně sluchu

1.1 Všechny prostředky k ochraně sluchu (uvnitř 
nebo vně ucha) 

II 3.2.

s výjimkou

1.2 Zátkové chrániče určené pro plavce pro zabrá-
nění vniknutí vody do uší

0 Definice 
OOP
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

2. Prostředky k ochraně očí

2.1 Všechny prostředky k ochraně očí a filtry: II 3.2.

s výjimkou

2.2 filtry nebo prostředky k ochraně očí pro použi-
tí v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek 
je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 
100°C nebo vyšší a který může nebo nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného 
záření, plamene nebo rozstřiku velkého množ-
ství roztaveného materiálu

III 3.3.4.

2.3 filtry nebo prostředky k ochraně očí zajišťující 
ochranu proti ionizačnímu záření

III 3.3.3.

2.4 filtry nebo prostředky pro ochranu očí navr-
hované a vyráběné proti ohrožení elektrickým 
proudem

III 3.3.7.

2.5 Brýle a masky pro plavání a/nebo potápění I 3.1.1.

2.6 filtry a prostředky k ochraně očí navrhované 
a vyráběné výhradně na ochranu proti slu-
nečnímu záření, sluneční brýle bez korekčních 
vlastností pro neprofesionální i profesionální 
použití. Toto zahrnuje i případy, kdy jsou brýle 
zabarveny po vyrobení nebo po dalším sestave-
ní po vyrobení (např. osazení ochranných pro-
tislunečních zorníků do obruby bez označení 
CE) 

I 3.1.6.

2.7 Lyžařské brýle všech typů, s výjimkou korekčních I 3.1.6.

2.8 Korekční brýle včetně korekčních slunečních 
brýlí

Poznámka: 

Pokud mají brýle kromě ochrany proti sluneční-
mu záření další ochranné vlastnosti (např. proti 
nárazu, odletujícím abrazivním částicím atd.), 
jsou v důsledku těchto ochranných vlastností 
zařazeny jako osobní ochranné prostředky do 
kategorie odpovídající příslušnému riziku.

0 Lékař-
ské pou-

žití

2.9 Zorníky, které jsou pevnou součástí příleb, na-
vrhované a vyráběné pro použití na jednosto-
pých a dvoustopých motorových dopravních 
prostředcích

0 2.5.
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

3. Prostředky k ochraně proti pádům z výšky

3.1 Veškeré ochranné prostředky navrhované a vy-
ráběné k ochraně proti pádům z výšky, pro sou-
kromé nebo profesionální používání (práce ve 
výškách, pády z lodí, vysokohorská turistika, 
horolezectví, speleologie atd.). Tato kategorie 
zahrnuje rovněž prostředky pro práci ve výšce 
a se zajištěním (postroje, sedací úvazky, pásy 
atd.)

Poznámka:

Tyto prostředky zahrnují postroje (sedací úvaz-
ky, prsní úvazky atd.) a všechny doplňky urče-
né k uvázání osoby ke konstrukci, s výjimkou 
kotvicích bodů tvořících nedílnou součást kon-
strukce nebo skalní stěny.

Například:

pro profesionální používání: lana, přenosné za-
chycovače pádu, karabiny, tlumiče pádu, spoj-
ky, kotvicí body atd.;

pro horolezectví, slézání skal a speleologii: 
dynamická horolezecká lana, smyčky, spojky 
(stoupací karabiny), lanové svorky, klíny, skalní 
kotvy (skoby), ledovcové kotvy, prostředky do 
ledu, které mohou sloužit jako kotvicí body, 
atd.

Poznámka:

Na kategorizaci nemá vliv skutečnost, zda je 
prostředek vyroben/sestaven ve výrobním zá-
vodě nebo zda je vytvořen/sestaven (zaměst-
navatelem) uživatelem samotným (např. zdvo-
jená lana). 

III 3.3.6.

s výjimkou

3.2 Kotvicí body tvořící nedílnou součást konstruk-
ce nebo skalní stěny

Například:
Kotvicí zařízení třídy A, C a D podle  

EN 795/19961

0 Definice 
OOP

3.3 Prostředky pro vystupování nebo sestupování 
z místa ve výšce (pohyblivé sedačky, sestupové 
systémy bez zabudovaného systému rychlostní 
regulace apod.)

0 Definice 
OOP
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3.4 Vybavení pro šplhání, slézání skal, speleologii 
apod. (kladiva, sestupové systémy bez zabudo-
vaného systému rychlostní regulace, lana pro 
horolezecký výstup, apod.)

0 Definice 
OOP

3.5 Pomocná výstroj (postroje apod.) navržená 
a vyráběná pro použití s padáky, paraglidingo-
vými padáky, podvěsnými kluzáky apod., která 
nemůže být použita pro jiné účely, než pro kte-
ré byla navržena

0 Definice 
OOP

3.6 Záchranné padáky 0 2.4.
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

4. Prostředky k ochraně hlavy

4.1 Všechny přílby včetně sportovních příleb: II 3.2.

s výjimkou

4.2 Přílby navrhované a vyráběné pro použití v pro-
středí s vysokou teplotou, jehož účinek je srov-
natelný s působením vzduchu o teplotě 100 °C 
nebo vyšší a který může nebo nemusí být cha-
rakterizován přítomností infračerveného záře-
ní, plamene nebo rozstřiku velkého množství 
roztaveného materiálu

III 3.3.4.

4.3 Přílby navrhované a vyráběné k ochraně proti 
ohrožení elektrickým proudem

III 3.3.7.

4.4 Lehké pokrývky hlavy navrhované a vyráběné 
pro zakrytí vlasů

I 3.1.5.

4.5 Přílby navrhované a vyráběné pro používání na 
jednostopých a dvoustopých motorových vozi-
dlech včetně příleb pro motoristické závody

Poznámka:

Přílby pro automobilové závody nejsou vyjmu-
ty ze směrnice pro OOP a patří do kategorie II.

0 2.5.

4.6 Přílby navrhované a vyráběné speciálně pro 
používání v armádě nebo v policejní a pořád-
kové službě

0 2.1.
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

5. Prostředky pro částečnou nebo úplnou ochranu 
obličeje

5.1 Všechny prostředky II 3.2.

s výjimkou

5.2 Prostředky navrhované a vyráběné pro použi-
tí v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek 
je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 
100°C nebo vyšší a který může nebo nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného 
záření, plamene nebo rozstřiku velkého množ-
ství roztaveného materiálu

III 3.3.4.

5.3 Prostředky navrhované a vyráběné pro použi-
tí v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek 
je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 
–50°C nebo nižší

III 3.3.5.

5.4 Prostředky navrhované a vyráběné k ochraně 
proti ohrožení elektrickým proudem

III 3.3.7.

5.5 Zorníky navrhované a vyráběné jako pevná 
součást příleb používaných na jednostopých 
a dvoustopých vozidlech včetně zorníků pro 
motoristické závody

0 2.5.
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

6. Ochranné oděvy

6.1 Všechny oděvy a/nebo příslušenství (odnímatel-
né nebo pevně připojené) navrhované a vyrá-
běné pro zajištění specifické ochranné funkce

Poznámka:

Tato kategorie zahrnuje rovněž:

ochranné oděvy používané při sportovních  •
aktivitách, jako jsou potápěčské obleky, 
ochranné oděvy pro vodní lyžování, atd.;

neprůstřelné oděvy používané jinde než  •
v armádě (například bezpečnostními služ-
bami);

oděvy chránící proti infekčním agens, pou- •
žívané jinde než v armádě.

II 3.2.

s výjimkou

6.2 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti ohrožení elektřinou

III 3.3.7.

6.3 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož 
účinek je srovnatelný s působením vzduchu 
o teplotě 100°C nebo vyšší a který může nebo 
nemusí být charakterizován přítomností infra-
červeného záření, plamene nebo rozstřiku vel-
kého množství roztaveného materiálu

III 3.3.4.

6.4 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
použití v prostředí s nízkou teplotou, jehož úči-
nek je srovnatelný s působením vzduchu o tep-
lotě –50 °C nebo nižší

III 3.3.5.

6.5 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
poskytování omezené ochrany proti chemickým 
látkám nebo proti ionizujícímu záření

Poznámka

Výrobce musí uvést látku, proti které je ochrana 
účinná, a dobu poskytované ochrany.

III 3.3.3.
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6.6 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
úplnou izolaci uživatele od okolního ovzduší

III Odpovídající 
3.3.2.

6.7 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
profesionální použití k ochraně proti povětr-
nostním podmínkám, které nejsou výjimečné 
nebo extrémní

I 3.1.4.

6.8 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné na 
ochranu proti povrchově působícím mechanic-
kým vlivům

I 3.1.1.

6.9 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné na 
ochranu při manipulaci s horkými předměty, 
které nevystaví uživatele teplotám nad 50°C 
nebo nebezpečným nárazům

I 3.1.3.

6.10 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné speci-
álně pro použití v armádě nebo policejní a po-
řádkové službě včetně neprůstřelných oděvů 
nebo vest, oděvů chránících proti biologické 
kontaminaci nebo ionizujícímu záření

Poznámka

Uvedené příklady oděvních součástí, používané 
jinde než v armádě nebo policejní a pořádkové 
službě, jsou OOP a jejich kategorizace závisí na 
typu rizika, proti němuž poskytují ochranu.

0 2.1.

6.11 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro 
soukromé používání k ochraně proti nepřízni-
vým povětrnostním podmínkám.

0 2.3.

6.12 Běžné oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) nebo sportovní oděvy 
a/nebo příslušenství (neposkytující specifickou 
ochranu) včetně uniforem

0 2.3.

6.13 Oděvní součásti pro motocyklisty a dodatečná 
ochrana

Viz bod 14. 
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

7. Prostředky k ochraně dýchacích orgánů

7.1 Všechny prostředky k ochraně dýchacích orgá-
nů (libovolně popsané) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti pevným a kapalným aerosolům 
nebo proti plynům

Všechny prostředky navrhované a vyráběné pro 
poskytnutí úplné izolace vůči okolnímu ovzduší; 
všechny prostředky k ochraně dýchacích orgánů 
navrhované a vyráběné pro použití při potápě-
ní 

III 3.3.1.

a

3.3.2.

s výjimkou

7.2 Všechny prostředky k ochraně dýchacích orgá-
nů navrhované a vyráběné speciálně pro použi-
tí v armádě nebo policejní a pořádkové službě

0 2.1.

7.3 Chirurgické masky

Poznámka

Pokud jsou tyto masky určeny k ochraně uživa-
tele proti bakteriální a virové infekci atd., za-
řazují se do certifikační kategorie III (spíše pro 
osobní ochranu než pro lékařské použití).

0 Lékařské 
použití

7.4 Ucpávky nosu určené pro plavce k ochraně proti 
vniknutí vody do nosu

0 Definice 
OOP
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

8. Prostředky k ochraně nohou a/nebo chodidel 
a prostředky zabraňující uklouznutí

8.1 Všechny prostředky a/nebo příslušenství (od-
nímatelné nebo pevně připojené) navrhované 
a vyráběné speciálně k ochraně nohou a/nebo 
chodidel a poskytující ochranu proti uklouznutí

Poznámka

Do této kategorie je zahrnuta ochrana proti 
statické elektřině, pokud jsou tyto prostředky 
používány v prostředí s potenciálním rizikem 
výbuchu.

II 3.2.

s výjimkou

8.2 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti ohrožení elektrickým proudem 
při pracích pod nebezpečným napětím nebo za-
jišťující izolaci proti vysokému napětí

III 3.3.7.

8.3 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro použití v prostředí s vysokou teplotou, je-
hož účinek je srovnatelný s působením vzduchu 
o teplotě 100°C nebo vyšší a který může nebo 
nemusí být charakterizován přítomností infra-
červeného záření, plamene nebo rozstřiku vel-
kého množství roztaveného materiálu

III 3.3.4.

8.4 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro použití v prostředí s nízkou teplotou, je-
hož účinek je srovnatelný s působením vzduchu 
o teplotě –50 °C nebo nižší

III 3.3.5.

8.5 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro poskytování pouze omezené ochrany proti 
chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu 
záření

Poznámka

Výrobce musí uvést látky, proti nimž je ochrana 
poskytována, a dobu, po kterou je tato ochrana 
účinná.

III 3.3.3.
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8.6 Sportovní prostředky (především sportovní 
obuv) a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti menším nárazům a vibracím, 
které nemohou poškodit životně důležité části 
těla a jejichž účinky nemohou způsobit poško-
zení s trvalými následky

Poznámka

Sportovní chrániče holení (např. pro fotbal, 
hokej) a ochranné prostředky patří obecně do 
kategorie II kromě těch, které jsou navrhovány 
pouze k ochraně proti menším nárazům.

I 3.1.5.

8.7 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro profesionální používání k ochraně proti po-
větrnostním podmínkám, které nejsou ani výji-
mečné, ani extrémní

I 3.1.4.

8.8 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti povětrnostním podmínkám, pro 
soukromé používání 

0 2.3.

8.9 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
speciálně pro použití v armádě nebo policejní 
a pořádkové službě včetně prostředků chrání-
cích proti biologické kontaminaci nebo ionizu-
jícímu záření

0 2.1.

8.10 Některá obuv, zejména sportovní, obsahují-
cí součásti tlumící nárazy při chůzi, běhu atd., 
popř. zajišťující dobrou přilnavost a stabilitu. 
Tyto součásti jsou považovány za součásti zvy-
šující pohodlí

Poznámka

Do této kategorie patří zejména obuv pro ko-
panou a běžecká obuv s hřeby.

0 Definice 
OOP
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

9. Prostředky k ochraně rukou a paží

9.1 Všechny prostředky a/nebo příslušenství (od-
nímatelné nebo pevně připojené) navrhované 
a vyráběné speciálně k ochraně paží a/nebo  
rukou

Poznámka

Patří sem všechny oděvní součásti chránící ruce 
nebo jejich části včetně rukavic, bezprstých ru-
kavic, palcových rukavic, prostředků chránících 
jen prsty nebo jen dlaně atd.

II 3.2.

s výjimkou

9.2 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti ohrožení elektrickým proudem 
při pracích pod nebezpečným napětím nebo za-
jišťující izolaci proti vysokému napětí

III 3.3.7.

9.3 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro použití v prostředí s vysokou teplotou, je-
hož účinek je srovnatelný s působením vzduchu 
o teplotě 100 °C nebo vyšší a který může nebo 
nemusí být charakterizován přítomností infra-
červeného záření, plamene nebo rozstřiku vel-
kého množství roztaveného materiálu, včetně 
prostředků pro hasiče

III 3.3.4.

9.4 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro použití v prostředí s nízkou teplotou, je-
hož účinek je srovnatelný s působením vzduchu 
o teplotě –50 °C nebo nižší

III 3.3.5.

9.5 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro poskytování pouze omezené ochrany proti 
chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu 
záření

Poznámka

Výrobce musí uvést látky, proti nimž je ochrana 
poskytována, a dobu, po kterou je tato ochrana 
účinná.

III 3.3.3.
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9.6 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro profesionální použití k ochraně proti čisti-
cím prostředkům se slabým účinkem (mytí ná-
dobí, čistění atd.)

I 3.1.2.

9.7 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odníma-
telné nebo pevně připojené) navrhované a vy-
ráběné k ochraně proti mechanickým povrchově 
působícím vlivům (píchnutí při šití, zahradnické 
práce, nečisté práce, sport (včetně rukavic pro 
boxování do tréninkového pytle), atd.)

I 3.1.1.

9.8 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
pro profesionální použití, chránící proti teplu 
a rizikům při manipulaci s horkými předměty, 
kdy uživatel není vystaven teplotě převyšující 
50 °C nebo nebezpečným nárazům, a prostřed-
ky chránící uživatele proti běžnému chladnému 
počasí

I 3.1.3.

a

3.1.4.

9.9 Rukavice a chrániče prstů pro lékařské použití 
ve styku s pacientem

0 Lékařské 
použití

9.10 Rukavice navrhované a vyráběné pro soukromé 
používání jako ochrana proti nepříznivým po-
větrnostním podmínkám, vlhku a vodě a proti 
teplu nebo chladu

0 2.3.

9.11 Prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné 
nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
speciálně pro používání v armádě nebo v po-
licejní a pořádkové službě včetně prostředků 
k ochraně proti biologické kontaminaci nebo 
proti ionizujícímu záření

0 2.1

9.12 Boxerské rukavice

Poznámka:

Rukavice pro boxování do tréninkového pytle 
jsou OOP kategorie I

0 Definice 
OOP

9.13 Suché rukavice pro potápěče II 3.2
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čÁst 2: POdLe tyPu rizika

Upozornění: Tabulky v této části obsahují všechny typy OOP a nejsou 
v rozporu s tabulkami v části 1. Slouží pouze pro bližší objasnění.

typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

10. Prostředky navrhované k zabránění utonutí 
nebo užívané jako vztlakové pomůcky

10.1 Všechny prostředky navrhované a vyráběné pro 
zamezení utonutí nebo užívané jako vztlakové 
pomůcky včetně plovacích pomůcek a nafuko-
vacích plováků, které nejsou považovány za 
hračky (pro použití výhradně v mělké vodě)

Poznámka

včetně maček, lan a dalších prostředků po- •
užívaných k vyproštění z vody po prolomení 
ledu;

rovněž včetně plovacích obleků se začleně- •
nými plováky;

rovněž včetně plovacích rukávů.  •

II 3.2.

s výjimkou

10.2 Záchranné kruhy a záchranné vesty určené pro 
použití ve stavu nouze, pro pasažéry lodní a le-
tecké dopravy

Poznámka

Termíny „plavidlo“ a „letadlo“ se vztahují pou-
ze na prostředky, které jsou určeny pro dopravu 
cestujících a pro námořní plavidla spadající pod 
mezinárodní úmluvu IMO. Výletní plavidla (mo-
torové čluny a plachetnice), rybářské lodě, lodě 
pro průmyslové použití atd. nepatří do této ka-
tegorie.

0 2.4.

10.3 Vztlakové pomůcky, které nejsou uživatelem 
nošené, ale držené (jako pěnové desky atd.) 

0 Definice 
OOP

10.4 Vztlakové pomůcky, které nejsou navrhovány 
tak, aby při nošení držely na místě nebo aby za-
jišťovaly vzpřímenou polohu nositele (jako např. 
plováky typu „kruh“, plovací pásy atd.)

0 Definice 
OOP
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

11. Prostředky k ochraně proti ohrožení elektric-
kým proudem

11.1 Prostředky k ochraně proti ohrožení elektric-
kým proudem 

Poznámka

Nebezpečné napětí je definováno jako napětí, 
které se rovná nebo je vyšší než 50 V pro střída-
vý proud, nebo 75 V pro stejnosměrný proud.

III 3.3.7.

s výjimkou

11.2 Ruční nástroje izolované 0 Definice 
OOP

11.3 Ochranné prostředky (jako jsou boty, oděvy 
atd.) proti statické elektřině

Poznámka

Tyto prostředky se používají v prostředí s mož-
ným rizikem výbuchu.

II 3.2
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

12. Prostředky navrhované a vyráběné k ochraně 
proti následkům mechanického působení

12.1 Všechny OOP navrhované a vyráběné k ochraně 
nositele proti vibracím 

II 3.2.

12.2 OOP navrhované a vyráběné k ochraně kůže 
uživatele proti tření (např. záplaty)

I 3.1.5

12.3 OOP navrhované a vyráběné k ochraně nositele 
proti zvýšené úrovni rizika, vyplývající ze sráž-
ky s jinou osobou nebo z pádu při sportování 
(např. chrániče zad pro jezdce na horských ko-
lech, fotbalové chrániče holení, chrániče pro 
lední hokej,…)

II 3.2

12.4 OOP navrhované a vyráběné k ochraně nosite-
le proti nárazům vyplývajícím z přetížení (např. 
nákrčníky pro závody motokár, stabilizátory 
krku při závodech,…)

II 3.2

s výjimkou

12.5 Prostředky chránící proti menším nárazům a vi-
bracím, které nemohou poškodit životně dů-
ležité části těla a jejichž účinky nemohou způ-
sobit poškození s trvalými následky (jako jsou 
lehké přílby proti skalpování, rukavice, lehká 
obuv atd.) 

I 3.1.5.

12.6 Sportovní prostředky chránící proti menším ná-
razům při pádu (ochrana proti modřinám, oděr-
kám, drobným odřeninám,…), jako jsou chráni-
če kolen při odbíjené,… 

I 3.1.5.

12.7 Některé prostředky, jako obuv a rukavice, navr-
hované a vyráběné pro zvýšení pohodlí a výko-
nu, například běžecké boty a sportovní rukavice 
se součástmi, které jsou určeny k tlumení otře-
sů při chůzi, běhu, apod. nebo zajišťující dobré 
uchopení, případně stabilitu

0
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

13. záchranné prostředky

13.1 Resuscitační masky: Jestliže má maska, bez 
ohledu na možnost přiměřeného umělého dý-
chání, také ochrannou funkci pro záchranáře 
(ochrana proti nákaze kontaktem s ústy oběti), 
pak se jedná o OOP

Závisí na 
typu  

ochrany

13.2 Jestliže záchranný prostředek je nošen před 
nehodou, která je důvodem záchrany, jedná se 
o OOP

Příklad:

Neoprénový oblek nošený trvale, aby zamezil 
podchlazení v případě pádu do vody, je OOP. 

Závisí na 
typu  

ochrany

s výjimkou

13.3 Jestliže je záchranný prostředek nasazován oso-
bě poté, co dojde k nehodě, nejedná se o OOP 

Příklad:

Závěs užívaný pro záchranu osob v bezvědomí 
z nepřístupného místa.

0 Definice 
OOP
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

14. Prostředky pro motocyklisty

14.1 Přílby pro motocyklisty 0 2.5

14.2 Oděvy pro motocyklisty a doplňkové prostřed-
ky ochrany jako rukavice pro soukromé použití, 
pokud poskytují ochranu pouze proti povětr-
nostním podmínkám 

0 2.3

s výjimkou

14.3 Oděvy pro motocyklisty a doplňkové prostřed-
ky ochrany (např. rukavice, boty) pro profesio-
nální použití, chránící pouze proti povětrnost-
ním podmínkám 

I 3.1.4

14.4 Oděvy pro motocyklisty a doplňkové prostřed-
ky ochrany (např. rukavice, obuv), poskytující 
doplňkovou ochranu (např. airbagy, chrániče 
končetin nebo zad proti nárazu, loketní nebo 
ramenní chrániče, ochrana proti pořezání a od-
ření,…)

II
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typ OOP certifikační 
kategorie

důvod

15. Oděvy a doplňky s vysokou viditelností

15.1 Oděvy s vysokou viditelností II 3.2

15.2 Doplňky s vysokou viditelností (např. reflexní 
nálepky, volně zavěšené doplňky jako jsou pří-
věsky) 

II 3.2

S výjimkou

15.3 Součásti s vysokou viditelností (např. přívěsky 
ke klíčům, batohy s reflexním a/nebo fluores-
cenčním materiálem,…)

0 Definice 
OOP


