
Nakládání s nebezpečnými látkami a 

ochrana před expozicí 

nebezpečné látce 

Ing. Jiří Tilhon

ČMKOS Praha

20. 9. 2018

Nebezpečné látky a nová právní úprava pro školy



Nebezpečná látka

(tuhé látky, prach, aerosol, kapalina, plyn)

Jakýkoliv chemický či biologický prostředek, 

který je nebezpečný zdraví

např. látky či preparáty klasifikované jako 

velmi toxické, toxické, škodlivé, leptavé 

(žíravé), dráždivé, senzitivní (senzibilující), 

karcinogenní, mutagenní, teratogenní, 

patogenní, dusivé. 

ČSN EN 1070, ČSN EN 626-1



Nebezpečná látka

Látka, která je svými fyzikálními, 

chemickými a toxickými vlastnostmi 

schopna nebezpečně působit na osoby, živé 

organismy, životní prostředí a majetek 

látka výbušná, podporující hoření, lehce 

vznětlivá, hořlavá, jedovatá, žíravá, 

dráždivá atd.



Nebezpečná látka

Je třeba počítat s tím, že jedna látka může 

mít i několik nebezpečných vlastností. 

Ne vždy se nebezpečná vlastnost projeví a 

způsobí potíže nebo škody hned. 

Za havárii nebezpečné látky se považuje 

děj, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo 

kontrolu v takovém množství, že jsou 

ohroženi lidé, zvířata i životní prostředí. 



Symboly nebezpečnosti

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals „Purple Book“; Nařízení ES 1272/2008  

Classification, Labelling and Packagigng. 

Fyzikální nebezpečí:

GHS01-GHS05

Zdravotní 

nebezpečí:

GHS05-GHS08

Environmentální 

nebezpečí:

GHS09



Výběr z požadavků

Bezpečnostní list  Nařízení (ES) 1707/2006 REACH

Seznam chemických látek a přípravků

Protokol o nezařazení  z. č. 224/2014 Sb., o PZH

Písemná pravidla / Bezpečnostní karta (pro 

látky vysoce toxické, toxické, žíravé, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro 
reprodukci)  z. č. 258/00 Sb., o OVZ

Kategorizace práce  z. č. 258/00 Sb., o OVZ

OOPP  NV č. 495/2001 Sb., o OOPP a MČDP



Bezpečnostní listy - upozornění

✓ pro látky: BL bez expozičních scénářů

✓ pro směsi: BL sestavovány na výrobu, 

nikoli na používání (komplikace při 

stanovení opatření na ochranu před 

nebezpečnými účinky – např. při 

používání předepsaných OOPP).

BL povinný ke všem CHLS, klasifikovaným jako nebezpečné, či 

s nebezpečnými vlastnostmi, které klasifikaci nepodléhají PBT 

(perzistentní, bioakumulující a toxické) nebo vPvB (vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulující) nebo jsou z jiných důvodů 

látkami SVHC (látky vzbuzující velmi vážné obavy). 



Definice hygienických limitů

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace 

krátkodobá nepřetržitá expozice pracovníka 

– při překročení limitu max. 15minutová; a 

maximálně 4x za 8hodinovou směnu 

s odstupem 1 hodiny

PEL přípustný expoziční limit 

při ventilaci 20 litrů za minutu a 8hodinové 

směně nedojde při celoživotní pracovní 

expozici k poškození zdraví

§ 9 NV č. 361/2007 Sb., podmínky OZ 



Práce zakázané mladistvým

práce s expozicí či manipulace s nádobami 

nebo práce spojené s manipulací se sudy, 

kanystry aj. nádobami, které obsahují:

- CHLS H300, H301, H310, H311, H330, H331 

vč. jejich kombinací nebo s H370, H371, H372 = 

specifická rizikovost

- CHLS H300, H301, H310, H311, H330, H331 

vč. jejich kombinací nebo s H370, H371, H372, 

H373 = otrava

- karcinogen kategorie 1A, 1B, 2 s větami H350, 

H350i, H351,



Práce zakázané mladistvým

- mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 

1B, 2 s větami H340, H341

- toxické pro reprodukci kategorie 1A, 1B, 2 s 

větami H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360Df, H361d, H361, H361f, H361fd

- senzibilizujících dýchací cesty nebo kůži s 

větami H334, H317

- žíravých s větou H314

- způsobujících vážné poškození očí s větou 

H318

- nebezpečných při vdechnutí s větou H304



Práce zakázané mladistvým

- hořlavé kapaliny kategorie 1, 2 s větami H224, 

H225, 



Práce zakázané mladistvým

- s hořlavými plyny kategorie 1, 2 s větou H220 

nebo H221, 

- samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, 

B, C, D s větami H240, H241, H242, 

- s aerosoly kategorie 1 s větou H222,

- samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, 

B, C, D s větami H240, H241, H242, 

- s výbušninami kategorie

- nestabilní výbušniny s větou H200



Práce zakázané mladistvým

- výbušninami podtřídy 1.1 s větou H201, 1.2 s 

větou H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou 

H204 nebo 1.5 s větou H205

- s organickými peroxidy typu A nebo B s větou 

H240 nebo H241 

V rámci přípravy na povolání, v rozsahu 

nezbytném pro naplnění rámcových 

vzdělávacích programů smějí mladiství 

s látkami manipulovat pouze pod trvalým 

dohledem odpovědné osoby nebo osoby 
s odbornou způsobilostí. (§ 44b z. č. 258/00 Sb.)



Práce zakázané mladistvým

Zákaz se vztahuje také na:

- práce spojené s expozicí prachu tvrdých 

dřev s karcinogenními účinky,

- na výrobu léčiv, veterinárních přípravků, 

obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné 

biologicky vysoce účinné látky,

- na výrobu cytostatik nebo antimitotických 

léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při 

jejím provádění, při ošetřování pacientů 

léčených cytostatiky či antimitotickými léky.



Práce zakázané mladistvým

Zákaz se vztahuje také na:

- na výrobu a zpracování výbušnin nebo 

výbušných předmětů a zacházení s nimi

- na práci na zařízeních pro výrobu, 

uskladňování nebo používání stlačených, 

kapalných nebo rozpuštěných plynů.

Obdobně se zákaz vztahuje na těhotné 

ženy / dívky a kojící matky

vyhl. č. 180/2015 Sb., zakázané práce …



Nástin organizačních opatření

➢ nezakrývat označení, výstražné symboly 

nebezpečnosti, H- a P-věty 

➢ používat jen originální obaly (nikdy obaly 

podobné obalům pro nápoje)

➢ vysoce toxické látky „pod zámkem“ a s 

evidencí příjmu a výdeje

➢ školení osob  

➢ školení odbornou osobou (1x 2 roky)

➢ pracovní postupy



Nástin organizačních opatření

➢ písemná pravidla

✓ pracovní postupy

✓ ochrana životního prostředí

✓ uložení a zajištění CHLS – skladování

• sklady označeny (sklad CHLS, zákaz kouření a 

otevřeného ohně, přístupu nepovolaných osob)

• zamezit slunečnímu osvícení

• na policích jen kompatibilní CHLS (min. 3 m 

mezi neslučitelnými látkami)

• žíraviny jen do výše 1,5 m, kyseliny od zásad



Nástin organizačních opatření

• HK samostatně ve větratelných skříních

• HK odděleně od oxidačních činidel (dusičnan 

amonný zcela odděleně) 

• záchytné jímky, vany – zvl. pro HK, nebo při 

skladování CHLS na podlaze

➢ stanovení organizace práce

✓ pracovní doby

✓ odborné a zdravotní způsobilosti

✓ požadavků obsluhy a údržby

✓ požadavků čistoty a úklidu



Nástin organizačních opatření

➢ stanovení pravidel pro úniky a havárie

✓ popis činnosti podle scénáře

✓ stanovení míst evakuace / shromáždění

✓ oprávnění osob a předávání informací

✓ vyčlenění prostředků pro likvidaci

➢ stanovení pravidel první pomoci

✓ stanovení osob pro poskytnutí pomoci

✓ stanovení bezpečných míst

✓ vyčlenění prostředků 



Nástin technických opatření

➢ stavební provedení (vč. OŽP)

➢ technické vybavení a zařízení (technologie)

➢ větrání

✓ přirozené

✓ nucené a havarijní

➢ odsávání 

✓ z prostoru – odtah

✓ z místa práce – digestoř 



OOPP – dýchací orgány

- masky, a polomasky s filtry proti částicím, 

parám, plynům a proti radioaktivnímu 

prachu s vhodnou lícnicovou částí

- izolační dýchací přístroje s přívodem 

vzduchu

Nutná identifikace škodlivin a kombinací: 

➢ částic (velikost), plynů a par vč. stanovení 

koncentrace,

➢ koncentrace kyslíku



OOPP – dýchací orgány

obličejová maska       polomaska                      čtvrtmaska

(respirátory)



OOPP – dýchací orgány

respirátor (FFP)  hygienická rouška chirurgická rouška

FFP1 – netěsnost 25 %

FFP2 – netěsnost 11 %

FFP3 – netěsnost 5 %

FFP1 R – použitelné opakovaně 

FFP1 NR – použitelné jednorázově

FFP1 R D – filtr zkoušen proti zanášení



OOPP – dýchací orgány

Označení všech OOPP:    CE + číslo NB, která kontroluje, číslo 

normy EN 149+A1, jméno výrobce, jméno výrobku



OOPP – rukou a paží

- rukavice na ochranu 

před chemickými 

látkami a biologickými 

činiteli

piktogram doplněn 

informací: 

➢ o technické normě –

ČSN EN 374-1 až 4,

➢ o druhu chemikálie



OOPP – trupu a břicha 

- ochranné vesty, kabáty a zástěry na 

ochranu před chemickými látkami a 

biologickými činiteli

OOPP – celého těla

- oděvy na ochranu před chemickými 

látkami a biologickými činiteli

piktogramy podle ČSN EN ISO 13688 pro ochranné oděvy 

obdobné s piktogramy podle ČSN  EN 420+A1pro ochranné 

rukavice (zde je piktogramů více = více ochranných vlastností)



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Tilhon

zástupce vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace

manažer kvality ZL a COV

OZO PR, OZO PO

tel:      +420 221 015 871 

email: tilhon@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

Česká Republika
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