
PŘÍKLADY DRUHŮ OSOBNÍCH 
OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ

OCHRANA HLAVY 
(OCHRANA LEBKY)
Symbol OOPP pro ochranu hlavy:

- průmyslové ochranné přilby pro doly, 
staveniště, lesnictví a jiné průmyslové 
použití

- ochrana proti skalpování (čepice, bare-
ty, síťky na vlasy - se štítkem nebo bez 
něho)

- ochranné pokrývky hlavy (barety, čapky, 
nepromokavé klobouky, atd. vyrobené
z textilie, impregnované textilie apod.)

OCHRANA SLUCHU
Symbol OOPP pro ochranu sluchu:

- zátkové nebo mušlové chrániče sluchu 
(sluchátka) a podobné prostředky

- akustické (protihlukové přilby)
- mušlové chrániče sluchu (sluchátka), 

které lze připojit k ochranným přilbám

OCHRANA ZRAKU (OČÍ) 
A OBLIČEJE
Symboly OOPP pro ochranu zraku:

 

- ochranné brýle, stínítka
- ochranné brýle proti záření: rentgeno-

vému, laserovému, ultrafi alovému, infra-
červenému, viditelnému (proti oslnění) 

- ochranné obličejové štíty
- svářečské kukly a štíty

OCHRANA DÝCHACÍCH 
ORGÁNŮ
Symboly OOPP pro ochranu 
dýchacích orgánů:

 

- fi ltry proti částicím (protiplynové a pro-
ti radioaktivnímu prachu)

- izolační dýchací přístroje s přívodem 
vzduchu

- prostředky na ochranu dýchacích orgánů 
se snímatelnou svářečskou kuklou

- potápěčské přístroje a vybavení
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OCHRANA RUKOU
A PAŽÍ
Symboly OOPP pro ochranu rukou 
a paží:

   

- rukavice na ochranu
§ před strojním zařízením a před ručním 

nářadím (proti bodnutí, proříznutí, 
vibracím atd.)

§ před chemickými a biologickými 
látkami

§ pro elektrikáře a před žárem
- ochranné rukavice (palcové, tříprsté, 

pětiprsté)
- ochranné prsty (jednotlivé)
- ochranné rukávy
- ochranné nátepníky pro těžkou práci

OCHRANA NOHOU
Symbol OOPP pro ochranu nohou:

- obuv polobotková, kotníčková, polohole-
ňová, holeňová a vysoká

- obuv s ochrannou a bezpečnostní tužin-
kou

- obuv, kterou lze rychle vyzout
- obuv a přezůvková obuv s podešvemi 

odolnými proti žáru
- obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv 

odolná proti žáru
- oteplená obuv, vysoká obuv a přezůvková 

obuv
- obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv 

odolné proti vibracím
- antistatické obuv, vysoká obuv

a přezůvková obuv
- izolační obuv, vysoká obuv a přezůvková 

obuv
- ochranná obuv pro obsluhu řetězových 

motorových pil
- dřeváky
- ochrana proti pořezání (stehen apod.)
- chrániče kolen
- snímatelné chrániče nártu
- kamaše
- vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, 

propíchnutí nebo potu)
- snímatelné hroty pro led, sníh nebo 

klouzavé podlahoviny

OCHRANA POKOŽKY - ochranné krémy a masti
- bariérové krémy, masti a gely

OCHRANA TRUPU A BŘICHA
Symbol OOPP pro ochranu trupu 
a břicha:

- ochranné vesty, blůzy a zástěry pro 
ochranu před strojním zařízením
a před ručním nářadím (píchnutí, 
pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu 
atd.)

- ochranné vesty, kabáty a zástěry 
na ochranu před chemickými
a biologickými látkami

- zahřívané vesty
- záchranné vesty
- zástěry na ochranu před rentgenovým 

zářením
- břišní pásy
- bederní pásy - protektory


