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Abstrakt 

Legislativa týkající se bezpečnosti práce ve středoškolské laboratoři se v ČR neustále 

mění, přičemž se tyto změny nedostávají ke středoškolským pedagogům. Tito 

pedagogové ani mnohdy nemusí vědět odkud které nařízení pochází což činí orientaci 

v nově vydávaných zákonech, vyhláškách a nařízeních vlády ještě těžší. Tato práce 

předkládá zákony, které se dotýkají problematiky středoškolských chemických 

laboratoří, vykládá je a kombinuje do přehledných informací o tom, co je zákony 

vyžadováno. Aby tato informace okamžitě nezastarala, je připojen k práci základ 

internetových stránek, které budou umístěny na webu www.studiumchemie.cz a které 

budou autorem práce aktualizovány. Tím budou mít pedagogové možnost snadno 

vyhledat znění relevantních zákonů a i jejich faktický důsledek. Dále práce shrnuje 

zásady první pomoci v chemické laboratoři, zejména při expozici nebezpečnými 

chemikáliemi. 

 

 

 

Abstract 

Czech Law concerning work safety in high school laboratory in the Czech Republic is 

constantly changing, while these changes in the law might go unnoticed by high school 

teachers. These teachers are often not informed which law is currently in effect and if 

it has any impact on their teaching in chemical laboratories. Therefore, this work 

presents compiled laws that influence teaching in chemical laboratories, translates 

their meaning into comprehensible sentences and then puts them together to a 

summary of these laws. To keep this information up to date, a basic web design is 

included in this work that will be put on web www.studiumchemie.cz, where it will be 

actualized by author of this thesis. On this web high school teachers will have the 

opportunity to easily access both original formulations and translated meaning of the 

law. Basic instructions for first aid in chemical laboratories, especially concerning 

exposition to dangerous chemical compounds will also be included in this work. 

http://www.studiumchemie.cz/
http://www.studiumchemie.cz/
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1. Úvod. 

 8. Pokus. Plechovou krabičku naplněnou termitovou směsí zapálíme držíce ji 

v kleštích a hořící hodíme do vaničky s vodou, jejíž dno je pokryto asbestem. 

Výsledek: Hořící termit vodou se neuhasí a propálí dno plechové krabice 

Pomůcky: Kleště, plechová krabička s ilitem, vana s azbestovým dnem.[1] 

Výše uvedený pokus byl převzat z příručky Školní pokusy s bojovými látkami, sepsané 

doktorem Hynkem Šalanským. Tato kniha byla vydána v roce 1938, kdy se schylovalo 

k druhé světové válce, a bylo žádoucí, aby se středoškolští studenti seznámili 

s nebezpečnými chemikáliemi. Ale co kdyby se této příručky chopil profesor chemie 

dnes? Mohl by pokusy z této knihy provést? Dovolují mu to stávající zákony? Může si 

tuto informaci někde zjistit? 

Odpověď na tyto otázky je dnes stále obtížně dohledatelná. V dnešní době mnoha 

zákonů, norem a nařízení vlád má obyčejný středoškolský profesor jen malou šanci, že 

by rychle dohledal potřebné informace. Sice se občas vyskytnou pokusy, které mají 

tuto skutečnost napravit, ale problém těchto článků a publikací je v riziku, že můžou 

rychle zastarat a uživatel nemá mnoho šancí to jakkoliv napravit. Zákony se totiž 

neustále mění, novelizují a jsou vydávány další vyhlášky a nařízení vlády, kterými se 

upravuje účinnost stávajících zákonů. Je tedy zřejmé, že po vyhotovení publikace již 

nemůže být její text autorem upraven a bude tedy obsahovat jen informace aktuální 

v době vzniku. Určitou nevýhodou většiny publikací na toto téma je uvádění jen již 

zpracovaných informací. Tento přístup je samozřejmě pro čtenáře mnohem 

pohodlnější, když je mu v několika krátkých větách předloženo, co může v laboratoři 

používat se svými studenty a jaké při tom musí splnit podmínky. Bohužel v takovém 

případě nedostává čtenář – středoškolský pedagog – možnost ověřit si, jaké zákony mu 

toto umožňují a jestli ještě platí. 
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2. Cíl Práce 

Cílem této práce je prozkoumání všech v současnosti dostupných právních dokumentů, 

které se dotýkají tématu bezpečnosti práce ve středoškolských laboratořích. Z těchto 

dokumentů budou vybrány relevantní informace a upraveny do srozumitelné a snadno 

dohledatelné podoby – v zásadě výkladu autora této práce. 

V první části práce bude shrnuto jaké dokumenty a články se touto tématikou 

v poslední době zaobíraly. 

Ve druhé části práce budou uvedeny úseky ze zákonů, nařízení vlád a vyhlášek, které se 

tématu dotýkají a budou opatřeny komentáři, které převádějí smysl daného zákona, 

nařízení, či vyhlášky do běžného jazyka, popřípadě upozorňují na návaznost s jiným 

zákonem, který bude uveden dále v textu. 

Třetí část práce bude obsahovat shrnutí informací z dokumentů uvedených ve druhé 

části a jejich praktický dopad na použití chemikálií ve středoškolské laboratoři. 

Část čtvrtá se bude věnovat první pomoci, která je nezbytnou součástí bezpečné práce 

v laboratoři. 

V přílohách se budou nalézat seznamy H-, P-, R- a S-vět, seznam výbušných a vysoce 

toxických chemikálií a nařízení vlády o kritériích pro hračky, které se problematiky 

bezpečnosti okrajově dotýká. 

Výše uvedené výstupy budou zpracovány do podoby webových stránek, aby se 

minimalizovalo riziko jejich zastarání. Průběžnou aktualizací obsahu lze udržet na 

internetových stránkách stále platné informace, což je jedna z jejich výhod oproti 

psaným publikacím 
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3. Rešerše 

Běžně dostupných tištěných publikací pojednávajících o bezpečnosti práce ve 

středoškolských laboratořích je k dispozici poměrně málo. 

Jedna z nich je práce Nebezpečné látky v chemické laboratoři z roku 2007[2], která 

vycházela ze zákonů č. 258/2000 Sb.[3], č. 125/2005 Sb.[4], a č. 356/2003 Sb.[5]. Práce se 

zabývá základními právními definicemi nebezpečných chemických látek, vlastnostmi 

vybraných nebezpečných látek, první pomocí, používáním nebezpečných látek a 

testováním znalostí žáků v těchto oblastech. Druhou prací, která se zabývala touto 

problematikou je Příručka pro začínající učitele chemie.[6] Tato příručka poskytuje 

množství užitečných rad pro mladé učitele chemie, informace podává zhuštěnou, ale 

velmi přehlednou formou. Mimo jiné se zmiňuje o používání chemikálií v laboratoři a 

uvádí, jaké typy chemikálií studenti smějí a nesmějí používat. 

V roce 2013 vyšel v Chemických listech článek od Zdenky Novákové a Roberta Prucka 

s názvem Legislativní úprava manipulace s chemickými látkami ve školních 

laboratořích[7]. V tomto referátu jsou zahrnuty některé z chemických zákonů, 

konkrétně zákon č. 350/2011 Sb.[8], č. 258/2000 Sb.[3], č. 133/1985 Sb.[9], č. 185/2001 

Sb.[10], nařízení vlády č. 467/2009 Sb[11] a vyhláška č. 402/2011 Sb[12]. Tyto zákony pak 

uplatňovány na metodiku provádění chemických pokusů, včetně toho s jakými látkami 

mohou studenti starší patnácti let pracovat. 

Zásadní nevýhodou tištěných publikací na toto téma je, že zákony upravující pravidla 

bezpečnosti práce v chemické laboratoři se průběžně mění. Dobře to lze ilustrovat na 

příkladu publikace[2]: ze tří zákonů, které jsou v práci uváděny, byl od vydání publikace 

jeden novelizován (zákon č. 125/2005 Sb.)[4] a jeden zrušen (zákon č. 356/2003)[5]. 

Zrušení zákona č. 356/2003 Sb.[5] a novelizace zákona č. 125/2005 Sb.[4] bylo z důvodu 

přijetí nového systému klasifikace nebezpečných chemických látek v zákonu č. 

350/2011 Sb.[8]. S jistou dávkou nadsázky je možné říct, že publikace může být 

zastaralá již v okamžiku vydání. V případě, že autoři neuvádí, z jakých zákonů nebo 

nařízení čerpali, je pak obtížné s odstupem času dohledat, které informace v publikaci 

obsažené jsou stále v platnosti, jako je například Příručka pro začínající učitele chemie[6]. 



13 
 

Dalším zdrojem informací o bezpečnosti práce ve středoškolské laboratoři může být 

internet. Vedle odkazu na výše zmíněnou publikaci[7][13], je možné nalézt především 

bezpečnostní pokyny a laboratorní řády jednotlivých konkrétních laboratoří[14][15][16]. 

Tyto stránky mohou být velice užitečnou inspirací, pokud pedagog potřebuje vytvořit 

laboratorní řád pro svou vlastní výuku. Obsahují řadu konkrétních rad, týkajících se 

samotných prací v laboratoři. Na druhou stranu, jsou to informace určené spíše pro 

studenty než pro pedagogy (uvádějí například, že žák má mít na sobě v laboratoři 

ochranný plášť – nicméně už neobsahují informaci, zda je to jen požadavek pedagoga 

pro zajištění vyšší bezpečnosti a navození správných pracovních návyků, nebo je toto 

pravidlo ukotveno v některém zákoně). S výjimkou článku[7][13] není, podle mého 

zjištění, mezi česky psanými internetovými zdroji takový, který by středoškolskému 

pedagogovi poskytoval informace o tom, jakými předpisy a zákony je ošetřena práce 

studentů v laboratoři. 

Rozdílnou situaci lze nalézt v zahraničí. Například publikace School chemistry 

laboratory safety guide (Průvodce laboratorní bezpečností školní chemie)[17] obsahuje 

rady pro pedagoga ve Spojených státech amerických. Probíraná témata zahrnují 

například: jaké jsou pedagogovy povinnosti, k čemu slouží bezpečnostní list anebo jak 

zmenšit objem odpadů vyprodukovaný laboratoří. Dalším užitečným odkazem je  

Chemical safety for teachers and their supervisors; grades 7-12 (Chemická bezpečnost 

pro učitele a jejich nadřízené pro žáky ve věku 13-18 let)[18]. I v tomto případě se jedná 

o publikaci americkou, určenou pedagogům učícím studenty odpovídající věkově našim 

studentům víceletých gymnázií. Obsahuje také velice zajímavou část Risks versus 

benefits (Rizika versus výhody), která pedagogovi radí jak se postavit k riziku úrazů a jak 

zapojit studenty do zlepšování bezpečnosti práce. Tyto dva zdroje jsou určeny přímo 

pedagogům. Poskytují náměty pro zlepšení bezpečnosti práce, chodu laboratoře a 

angažovanosti studentů. Některé z obecných informací v nich obsažených mohou být 

aplikovatelné i v našich podmínkách. Na druhou stranu samozřejmě nepodchycují 

legislativu platnou v České republice. 
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Zákony, které jsou pro tuto práci relevantní, jsou zákony č. 561/2004 Sb.[19], č. 

262/2006 Sb.[20], NV č. 495/2001 Sb.[21](NV je zkratka pro nařízení vlády), zákon č. 

258/2000 Sb.[3], č. 350/2011 Sb.[8], č. 376/2007 Sb.[22]. Jejich obsah týkající se 

bezpečnosti práce ve středoškolské chemické laboratoři bude detailně rozebrán 

v následujícím oddíle. 
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4. Chemické paragrafy 

Logickým výchozím bodem v této problematice je školský zákon č. 561/2004 Sb. [19]. 

Ten se přímo odkazuje na zákoník práce[20], ve kterém lze nalézt souvislost s NV  

č. 495/2001 Sb.[21]. Dalším ze zákonů, kam se učitel chemie podívá je zákon č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví[3] a od něj vede cesta k zákonu č. 350/2011 

Sb. (chemický zákon)[8]. Tyto zákony a jiné další jsou uvedeny jak v původním znění 

svých vybraných paragrafů, tak je za jednotlivé paragrafy či odstavce připojen 

komentář shrnující danou část neprávnickou mluvou. 

Jelikož se jedná o bezpečnost ve středoškolských laboratořích, začneme od školského 

zákonu – zákonu 561/2004 Sb. [19], který byl vícekrát novelizován, naposledy v roce 

2011. 

 

4.1 Školský zákon 

Prvním paragrafem, který se týká našeho tématu je §29: 

4.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 

§ 29 

 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním 

fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

  (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a 

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.  
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(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k 

nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. 

Přestože se tento paragraf jmenuje Bezpečnost a ochrana zdraví, neposkytuje příliš 

konkrétní informace jak ji dodržet. Odstavec 1 pokrývá velice široké rozpětí úkolů pro 

školu, aniž by popisoval, co sociálně patologické jevy jsou. Protože se jedná o 

mimořádně důležitou oblast, ve které musí škola fungovat, následuje krátké rozebrání 

obsahu tohoto termínu a jednoho ze stavů do něj patřící. 

Sociálně patologické jevy[23][24][25][26] 

Patologie je označení pro vědní disciplínu, která se zabývá odchylnými, nenormálními 

životními pochody a jevy. Do skupiny sociálně patologických jevů pak řadíme 

kupříkladu vývojové poruchy a poruchy chování, kam patří výchovné problémy ve škole 

i v rodině, záškoláctví, delikvence či kriminalita. 

Mezi výchovné problémy můžeme zařadit vzdorovitost, lhaní a podvody, šikanu, 

záškoláctví a krádeže. Jedním z nejznámějších sociálně patologických jevů je šikana, 

nemoc, která postihuje celou skupinu. Při šikaně se vždy jedná o agresi, ať už je jen 

slovní, nebo i fyzickou, šikana může přecházet ke krádežím a ničení věcí, popřípadě má 

formu násilných a manipulativních příkazů. Podchycení šikany včas je obtížné - jedná se 

o problém skupiny a aby byl tento problém včas zpozorován, musí pedagog se 

skupinou trávit hodně času. A ani to nemusí být dostačující předpoklad k tomu, aby 

byla šikana včas nalezena a aby byly podniknuty správně kroky k jejímu potlačení. 

Šikana má pět fází, zvratu k lepšímu je možné dosáhnout během první a druhé fáze 

posílením fungování skupiny jako celku a podpoření kladných skupin ve třídě, které 

srovnají agresory zpět svým kladným postojem a zamezí tak přímému šikanování a 

v lepším případě i ostrakismu. Fáze šikany jsou: 

I. Ostrakismus – Vyčlenění oběti z kolektivu. Ostrakismus bývá mnohdy 

nenápadný, ale je to zárodek pro další rozvoj šikany. Jedinec je vyloučen ze 
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zábav a kamarádství ostatních, stává se z něj ‚páté kolo u vozu‘, třída se bez 

něj zdánlivě zcela obejde. 

II. Fyzická agrese, manipulace – Ostrakismus byl nenásilný, veškerá škoda byla 

v oblasti psychické. Od druhé fáze se začínají objevovat příznaky agrese 

fyzické. Nejde ale o to, že by oběť někdo ve třídě přímo zmlátil, spíše jde o 

naschvály, podražení nohy a podobně. Agrese proti oběti směřuje 

především v době, kdy se třídě jako celku nezadaří a potřebuje si na někom 

vylít svůj neúspěch a pocit frustrace. 

III. Vytvoření jádra – Jádrem je míněna skupina agresorů, která se vyseparuje 

ze skupiny a je už jen jejich ‚práce‘ šikanovat oběť. 

IV. Skupina přejímá jako celek normy agresorů – v této chvíli už celá třída 

považuje šikanu za něco pro ně zcela normálního, role jsou jasně vymezené 

na šikanující a šikanované. Chybí už jen krůček do páté fáze. 

V. Totální šikana – Naprosté opanování skupiny agresory, agresoři se stávají 

vzorem chování, další žáci přejímají jejich praktiky a postupy a v mnoha 

případech jsou horší než původní agresoři. 

Šikana je velice závažný jev a pedagog by měl vědět jak ji rozpoznat. A jestliže 

šikanování ve třídě je nebezpečné, v chemické laboratoři může být nebezpečné i životu. 

Už od druhé fáze šikany, kdy začíná fyzická agrese, může v laboratoři kvůli šikaně dojít 

k závažným nehodám. Pedagog v laboratoři dohlíží bedlivě na své studenty, ale 

představme si, že jeden student přilije druhému do jeho baňky obsah ze své kádinky. 

Záležitost několika sekund, nenápadná, ale může vyvolat rychlou exotermickou reakci. 

Nebo jeden student ‚nešťastnou náhodou‘ převrhne svoji kádinku na druhého. A 

zrovna jeho kádinka obsahovala žíravinu. Dva jednoduché příklady. V prvním případě 

by pedagog musel celou akci vidět, aby mohl spravedlivě říci, kdo je na vině. A 

v druhém případě nemůže trestat studenta za nešikovnost. A agresorovi jeho šikana 

projde bez trestu. Proto by se měl mít pedagog na pozoru nad opakováním se 

podobných incidentů, popřípadě, pokud má podezření, bedlivě chránit oběť. Pokud už 

ale pedagog podezření má, je potřeba zahájit neodkladně vyšetřování. 

Vyšetřování a možné postihy pro agresory, stejně jako způsoby ochrany oběti zde 

nebudou popisovány, na toto téma vzniklo větší množství knih (jako příklad lze uvést 
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[23]), které se problematikou šikany důkladně zabývají. Zde budou uvedeny základní 

formy prevence rizikového chování, kam patří i šikana: 

1) Primární prevence: Primární prevence má za úkol předcházet vzniku sociálně 

patologických jevů, popřípadě minimalizuje jejich dopad a šíření. Primární 

prevence probíhá jak doma, tak i ve škole, i když si to nemusí nikdo ze 

zúčastněných uvědomovat. Tuto třídu prevence lze rozdělit do dvou částí, na 

část specifickou, která zahrnuje podpůrné programy pro rizikové skupiny, a na 

část nespecifickou, kam patří volnočasové aktivity a přirozený rozvoj osobnosti. 

2) Sekundární prevence: Zachycuje poruchu fyzického, psychického a sociálního 

vývoje v jejím počátečním stádiu, zajišťuje potřebná opatření pro ohrožené 

jedince a zabraňuje šíření poruchy na jiné. Sekundární prevence je záležitostí 

výchovných institucí, rodičů, dále také sociálních, zdravotních a psychologických 

zařízení. 

3) Terciární prevence: Má za úkol předcházet zhoršování stavu, nastupuje tedy až 

po propuknutí problému a soustředí se na jeho odstranění a zabránění 

opakování. Terciární prevence je úkol pro specializované odborníky a centra 

následné péče. 

Co tedy může dělat pedagog? Pedagog především může vytvářet pozitivní prostředí, 

komunikovat se studenty, více sledovat sociální pnutí ve skupině, byť to nemusí být 

vždy časově proveditelné – pedagog může trávit se třídou jen omezené množství času 

a většinou to není o přestávkách, kdy mezi sebou třída interaguje nejvíce. Další 

nepřímé kroky k potlačení či odhalení šikany jsou viditelné umístění telefonních čísel 

na linku bezpečí, nebo na podobnou poradenskou službu, schránek pro studenty, kteří 

mají strach ozvat se nahlas, ale přesto právě oni můžou být ti, kdo jsou schopni na 

šikanu upozornit. Dalšími možnostmi jsou seznámit studenty se školním psychologem 

(má-li ho škola), přesvědčit je, že se ho nemusí bát a především jemu se můžou svěřit. 

A pokud se na škole šikana objeví, pak je na pedagogovi, aby postupoval nanejvýš tvrdě, 

aby byli další případní agresoři odrazeni tímto zásahem a o svou vlastní šikanu se 

nepokoušeli. 
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Šikana je ale jen jedním ze sociálně patologických jevů, kromě ní se může pedagog 

setkat i se sebepoškozováním a se sebevražedným chováním. Pro oba tyto případy je 

chemická laboratoř velice „výhodným“ místem, pokud má student skutečně v úmyslu 

si ublížit. Pak je na pedagogovi, aby poskytl první pomoc. Naštěstí, pokud nemají 

studenti přístup k obzvlášť nebezpečným chemikáliím (jako jsou vysoce toxické látky, 

chromsírová směs, koncentrované žíraviny) pak okamžitou první pomocí a následujícím 

lékařským ošetřením je možné zabránit nejhoršímu. 

Sociálně patologické jevy jsou oblastí, ve které se musí pedagog angažovat, aby 

předešel problémům jednotlivce, nebo i skupiny. I proto je to zakotveno do prvního 

odstavce §29 školského zákona. V dalších odstavcích se dozvíme že: 

Škola musí své studenty informovat o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, jak je 

uvedeno v odstavci 2. Tuto oblast spravují další zákony, které budou dále uvedeny. 

Odstavec 3 dává školám za úkol vést evidenci úrazů a záznamy o nich posílat na určená 

místa. Tato část je opatřena vyhláškou, která stanovuje, že: 

 

Záznam o úrazu vyhotoví právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení v těchto případech, jestliže důsledkem úrazu byla nepřítomnost dítěte, žáka 

nebo studenta ve škole nebo školském zařízení. Podle §2 odstavce 1 písmene a) 

vyhlášky 64/2005[27] (aktualizované vyhláškou 57/2010[28]) se záznam vyhotovuje, 

jestliže nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení zapříčiněná úrazem zasáhla 

alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacího dnů. 

 

Z toho vyplývá, že záznam o úrazu se vyhotovuje u vážnějších úrazů, které se ve škole 

mohou stát. Pro úplnost je zde uvedeno, kam se záznamy o úrazech zasílají: Alespoň 

jedno vyhotovení zůstává v dokumentaci školy, další se poskytne zletilému studentovi 

nebo zákonnému zástupci. Právnická osoba vykonávající činnost školy vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, zasílá zdravotní 

pojišťovně studenta a České školní inspekci (ČŠI) záznam o úrazu, jehož důsledkem byla 

nepřítomnost studenta ve škole, nebo záznam o úrazu, u něhož je pravděpodobné, že 

studentovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění.  
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Záznam a vyrozumění o aktualizacích se ČŠI od 1. května 2010 zasílají v elektronickém 

formuláři. 

Záznamy o úrazech jsou v kompetenci právnické osoby, vykonávající činnost školy, ale 

do knihy úrazů, kam se zanášejí všechny úrazy, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činností, zapisuje a záznam potvrzuje svým podpisem zaměstnanec 

školy, který zápis provedl. Součástí zápisu do knihy úrazů dále je: Pořadové číslo úrazu, 

jméno, příjmení a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události, při které 

k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl ošetřen a další údaje, 

jsou-li potřeba k sepsání záznamu o úrazu. 

 

4.1.2. Organizace středního vzdělávání 

§ 65 

 (1) Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a 

výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, 

učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle 

jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může 

být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým 

vzdělávacím programem.  

 (2) Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na 

pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související 

s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického 

vyučování a podmínkách pro jeho konání.  

 (3) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, 

která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o 

zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

Odstavec 1 rozděluje vzdělávání na střední škole do více částí. Práce v laboratoři spadá 

do oblasti praktického vyučování. V odstavci 2 jsou uvedeny požadavky na fyzické či 
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právnické osoby, které zajišťují praktické vzdělávání mimo školu. Důležitým je odstavec 

3, podle kterého se žáků při praktickém vyučování týká zákoník práce. Byť ne v celé své 

šíři, ale i tak je to nezanedbatelný seznam paragrafů. Blíže budou rozebrány u zákoníku 

práce – tedy u zákonu č. 262/2006 Sb. [20] ve znění účinném od 1.1.2014. 

 

4.2. Zákoník práce 

V zákoníku práce se naší tématiky týká až část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci. 

Hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci. 

4.2.1 §101 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce (dále jen „rizika“) 

(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 

1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucího zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovního míst, 

které zastávají. 

… 

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen 

hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

§101 obecně pojednává o dodržování bezpečnosti, z odstavce 2 vyplývá, že péče o 

bezpečnost práce studentů v laboratoři by měla být brána stejně vážně, jako samotné 

vyučování – učitel je vedoucím zaměstnanců (tedy studentů) v laboratoři. Odstavec 5 

lze uplatnit pouze při dnech otevřených dveří, kdy se mohou do středoškolské 

laboratoře dostat během výuky rodiče. V tom případě musí škola a vyučující zajistit 

jejich bezpečí, nebo zakázat do svých laboratoří přístup. K odstavci 6 se ještě vrátíme 
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při ochranných pomůckách. Klíčovým je zde fakt, že náklady na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci hradí jen a pouze zaměstnavatel – tedy v tomto případě škola. 

 

4.2.2. §102 

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstraněných rizik. 

(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech 

činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik 

a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci 

rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se 

rozumí 

a) omezování vzniku rizik, 
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b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c)přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

… 

e)nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a 

materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

… 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(6) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí, jako jsou havárie, požáry, povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace 

zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a 

odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu 

činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí 

první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují 

evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci 

s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. 

Pod paragrafem 102 se nalézá 7 odstavců, které určují jak předcházet rizikům. 

Odstavce 1 a 2 nepotřebují shrnovat, z odstavce tři vyplývá, že zaměstnavatel je 

povinen, mimo jiné, kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně, v našem 

případě, chemikálií a chemického nádobí. Samozřejmě, pokud nemá potřebné vzdělání 

či praxi, bude tento úkol přenesen na osobu v tomto směru kvalifikovanou, kterou 
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bude pravděpodobně učitel chemie. Odstavec 4 ukládá zaměstnavateli povinnost 

přizpůsobit práci podmínkám tak, aby byla pokud možno co nejbezpečnější a to i za 

cenu prodloužení doby potřebné k vykonání práce. Podle odstavce 5 je zaměstnavatel 

povinen v rámci prevence hledat pokud možno bezpečné pokusy a laboratorní práce a 

pracovat s co nejbezpečnějšími chemikáliemi, například nahrazovat při oxidačních 

reakcích dichroman draselný manganistanem draselným. Body h), i) a j) jsou dalšími 

pokyny, které mají zlepšit bezpečnost práce. Odstavec 6 se týká mimořádných událostí, 

při kterých hrozí nebezpečí. Kolik lidí je na tuto činnost určeno závisí  na každé škole. 

Z tohoto odstavce vyplývá, že škola je povinna určené učitele vyškolit a mít školu 

dostatečně zásobenou prostředky první pomoci. 

 

Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

4.2.3. §104 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 

(1)Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblastech organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 

prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem. 

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele 

jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 

(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích 

s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem též ochranné nápoje. 

(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 
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v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

… 

(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních  prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných 

nápojů 

§104 objasňuje, co jsou Osobní ochranné pracovní prostředky, jaké musí splňovat 

parametry (technické podrobnosti byly vypuštěny, jsou k nalezení v zákoně) a kdy je 

zaměstnavatel povinen je zaměstnanci poskytnout. Nařízením vlády zmiňovaným 

v odstavci 6 je NV 495/2001.[21] 

 

4.2.4. NV 495/2001 Sb. 

Nařízení vlády 495/2001 Sb. sice není součástí zákoníku práce, přesto je zařazeno sem, 

kam svými souvislostmi patří. NV 495/2001 stanovuje, za jakých podmínek a jaké 

osobní ochranné pracovní prostředky se musí používat. Nebude zde uveden text 

celého nařízení, postačí jen vybrané body týkající se práce s chemikáliemi: 

Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména: 

3. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje pomocí ochranných brýlí, 

obličejových štítů nebo stínítek: 

    i) práce s kyselinami, zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými 

čistícími prostředky 

… 

6. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou: 

6.1. Ochrannými oděvy 

        a) Práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekční prostředky, žíravými 

čistícími prostředky a ochrannými postřiky 

… 

6.6. Rukavicemi 

        c) nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin 

Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 

Pro ochranu očí a obličeje: 
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      a) ochranné brýle 

      c) ochranné obličejové štíty 

Pro ochranu rukou a paží: 

      a) rukavice na ochranu před – chemickými látkami a biologickými činiteli 

Pro ochranu celého těla – Ochranné oděvy 

      c) oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli 

 

Jádrem NV 495/2001 Sb. pro nás je, že při práci s kyselinami a zásadami je nutné použít 

osobních ochranných pracovních prostředků – což v laboratoři jsou brýle nebo 

obličejový štít, rukavice a laboratorní plášť. 

Pokud tuto informaci dáme dohromady s odstavcem 1 §104 zákoníku práce, pak 

zjistíme že je povinností zaměstnavatele, tedy školy, tyto prostředky žákům obstarat. 

Po této vsuvce se vrátíme k zákoníku práce, §106. 

 

4.2.5. §106 

Práva a povinnosti zaměstnance 

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnou výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 

nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nesplnění povinnosti zaměstnance. 

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká 
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jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících 

z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

zaměstnance. Zaměstnanec je povinen 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

… 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné 

události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických 

zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

… 

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 

popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování 

jeho příčin, 

… 

Paragraf 106 přibližuje práva a povinnosti zaměstnance v souvislosti s bezpečností 

práce. Zaměstnanec je povinen dodržovat pokyny pro bezpečnost práce, ale také je 

oprávněn odmítnout vykonat práci, která by ho mohla ohrozit na zdraví a na životě, 

aniž by mu za to hrozil jakýkoliv trest. Pravidla bezpečnosti práce musí být podána 

srozumitelně, aby je zaměstnanec pochopil a nebyly v nich jakékoliv nejasnosti. 
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Zaměstnavatel má právo zkontrolovat míru osvojení znalostí o bezpečnosti práce, 

jestliže byl zaměstnanec předtím v tomto směru proškolen. 

Toto byly vybrané paragrafy ze zákoníku práce, které se váží k práci v laboratoři a ke 

školskému zákonu. Teď se zaměříme na zákon č. 258/2000 Sb. [3] o ochraně veřejného 

zdraví. 

 

4.3. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Díl 8 

4.3.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

§ 44a 

(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je jejich 

výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a 

vnitropodniková doprava. 

(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý 

povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly 

nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními 

pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů. 

(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat 

nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické 

jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněný k nakládání 

s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8. 

(4) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky 

a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé osobám mladším 18 let 

nebo osobám zcela či zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům. 

… 

(6) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo 

žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. 
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S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 

mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby 

s odbornou způsobilostí podle § 44b odst.1. 

(7) Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže tyto 

chemické látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují požadavky stanovené 

zvláštními právními předpisy na hračky. 

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito 

chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou 

odborně způsobilou podle § 44b odst. 1,2 nebo 7. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání 

s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, 

kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení 

se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný 

záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna 

uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování 

speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s 

nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogení označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-

větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně 

seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravku, se 

kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými 

účinky a zásadami první předlékařské pomoci. 

(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro 

pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogení označené R-větou 

45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 

60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí 

být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace 



30 
 

o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými 

zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního 

prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je 

právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat 

s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. 

(11) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky 

klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené 

proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna 

a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a 

zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. 

(12) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají 

s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako 

vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických 

přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku nebo chemický 

přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném 

množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka 

nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 

pěti let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemického 

přípravku. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální 

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

Paragraf 44a je dlouhý, ale také klíčový pro práci ve školních laboratořích. K odstavcům 

1 a 2 se vztahuje zákon č. 350/2011 Sb., který definuje, jaká látka se označuje jako 

nebezpečná, což je podrobněji rozebráno u zákona č. 350/2011. Odstavec 3 zakazuje 

distribuci vysoce toxických látek jiným nezpůsobilým subjektům.  

Odstavec 6 je místem, kde se ukrývá, alespoň z hlediska laboratorní práce, nejcennější 

informace. Studenti středních škol, kteří jsou starší 15 let, mohou pracovat pod 

dohledem s látkami toxickými a žíravými. Pokud dohled provádí osoba, která splňuje 

kvalifikaci uvedenou v § 44b, mohou pracovat i s látkami vysoce toxickými.  
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Odstavec 7 se týká základních škol a víceletých gymnázií – kde žáci ještě nemusí být 

starší 15-ti let. Studenti mohou manipulovat z nebezpečných chemických látek pouze 

se žíravinami a to jen s těmi, které jsou součástí výrobků splňujícími předpisy obsažené 

v NV č. 1/2010 Sb.,[29] které mění NV č. 19/2003 Sb.[30] Zde je zásadní formulace o 

součásti výrobků, tedy studenti mohou používat jedině originální výrobky splňující tyto 

předpisy, avšak nikoliv látky chemicky zcela stejné, ale připravené pedagogem.  

Odstavec 8 § 44a zdůrazňuje nutnost dozoru osoby s kvalifikací podle § 44b pro 

manipulaci s vysoce toxickými látkami a pro vyškolení dalšího personálu. Podle 

odstavce 9 je nutné seznámit všechny manipulující s nebezpečnými chemikáliemi se 

zásadami ochrany zdraví, životního prostředí a první pomoci. Seznam R a S vět je 

připojen v příloze č. 4. Odstavec 10 ukládá vypracování a zpřístupnění pravidel o 

bezpečnosti na pracovišti, kde se pracuje s chemikáliemi označenými jako vysoce 

toxické, toxické a žíravé.  

V odstavci 11 najdeme pokyny pro uchovávání vysoce toxických látek. Vzájemně 

škodlivými kombinacemi uskladněných látek se zaobírá ČSN 01 8003. V odstavci 12 

jsou uvedeny pokyny pro vedení dokumentace o jejich distribuci. Zejména uvádí dobu, 

po kterou je nutno dokumentaci schraňovat po vyčerpání posledního množství 

chemické látky. 

 

4.3.2. § 44b 

Odborná způsobilost 

(1)Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu, 

dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce 

a deratizace, se považují 

a) absolventi vysokých škol, kteří 

1. Získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu 

všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních 
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programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, 

2. Získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 

3. Získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na 

chemii  

…  

b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se 

podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 o 

odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 

… 

Paragraf 44b definuje kdo je oprávněn pracovat s vysoce toxickými látkami a podle 

§44a odst. 6 dozorovat práci středoškolských studentů s vysoce toxickými látkami. 

Touto oprávněnou osobou je mimo jiné každý absolvent chemického oboru na VŠ a 

všichni absolventi oboru učitelství chemie. Další možností, která připadá v úvahu, jsou 

pedagogové, kteří byli proškoleni a úspěšně složili zkoušku zakončenou získáním 

osvědčení. 

Pokud škola nedisponuje zaměstnancem splňujícím tato kritéria, pak nemůže nakládat 

s vysoce toxickými látkami. Jaké hrozí sankce za porušení těchto nařízení, to udávají 

§92 a §93. 

§91 

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními 

právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu 

ochrany veřejného zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropské unie, právním 

předpisem podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními 

právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovnělékařské 

služby v rozsahu § 82 odst. 2 písm. o) uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný 

vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo 

právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč. 

(2) Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle odstavce 1 k poškození 

zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného 
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zdraví uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo 

právnické osobě pokutu až do výše 3 000 000 Kč. 

(3) Pokutu až do výše 100 000 Kč může uložit orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v 

odstavci 1 fyzické osobě při její podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení 

nepravdivých údajů a informací. Pokutu až do výše 1 000 000 Kč může tento orgán 

ochrany veřejného zdraví uložit osobě, která neoprávněně vystupovala jako autorizující 

osoba nebo držitel autorizace. 

... 

V §92 jsou uvedeny tresty, které hrozí za porušení povinností stanovených v zákonu č. 

258/2000 Sb.[3] Dojde-li k takovémuto porušení, může být uvalena pokuta do výše 

2000 000 korun. Pokud přitom došlo k poškození zdraví fyzických osob, například 

v důsledku otravy, pokuta může činit až 3 000 000 Kč. Pokuta je uvalena v tomto 

případě na právnickou osobu, tedy školu.  

 

§93 

(1) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgán ochrany veřejného zdraví přihlíží 

zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V 

případě, kdy došlo k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, 

orgánu ochrany veřejného zdraví byla poskytnuta účinná součinnost, nedošlo k 

poškození zdraví fyzických osob ani vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany 

veřejného zdraví od uložení pokuty upustit. 

... 

(3) Při opakovaném zjištění, že kontrolovaná osoba nesplnila nebo porušila tutéž 

povinnost do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení předchozí pokuty 

může orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu až do výše desetinásobku 

stanovených částek. Podmínka podle věty první je splněna i tehdy, jestliže orgán 

ochrany veřejného zdraví zjistí, že stejná povinnost provozovatele nebyla splněna ve 

dvou nebo více jeho provozovnách. 

V odstavci 1 je blíže definováno jakým způsobem se rozhoduje o výši pokuty, záleží 

především na závažnosti provinění. Také je zde zmíněna možnost odpuštění pokuty, 
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pokud provinilec příkladně spolupracuje. Tedy, i kdyby došlo k porušení předpisů 

zákona č. 258/2000 Sb.[3] ve školní laboratoři, nemusí být škole pokuta uložena, pokud 

se bezodkladně pustí do nápravy a pokud tímto porušením povinností nikomu 

nepoškodila zdraví. V odstavci 3 je uvedeno možné znásobení výše pokuty, pokud jsou 

porušení povinností zjištěna u jedné osoby opakovaně. 

Pokračujeme zákonem 350/2011 Sb. [8] který se zabývá klasifikací nebezpečných látek. 

 

4.4. Zákon 350/2011 Sb. 

Chemický zákon 

4.4.1. § 4 Klasifikace látky a směsi 

(1) Klasifikace látky nebo směsi je postup zjišťování nebezpečných fyzikálně-chemických 

vlastností, nebezpečných vlastností ovlivňující zdraví a nebezpečných vlastností 

ovlivňující životní prostředí (dále jen „nebezpečná vlastnost“) látky nebo směsi, 

hodnocení zjištěných nebezpečných vlastností a následné zařazení látky nebo směsi do 

jednotlivých skupin nebezpečnosti látky nebo směsi (dále jen „skupina nebezpečnosti“) 

Paragraf 4 definuje pojmy nebezpečná vlastnost a skupina nebezpečnosti, se kterými 

se dále v zákoně pracuje. 

4.4.2. §5 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti 

(1) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel, který uvádí na trh látku nebo směs, ji 

v závislosti na intenzitě jejích nebezpečných vlastností při klasifikaci zařazuje do jedné 

nebo více skupin nebezpečnosti, kterými jsou 

a) výbušné látky nebo směsi; výbušnou je pevná, kapalná, prstovitá nebo gelovitá látka 

nebo směs, která může exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž 

rychle uvolňuje plyny, a která za definovaných zkušebních podmínek detonuje, rychle 

shoří nebo po zahřátí vybuchuje, pokud je v částečně uzavřeném prostoru, 

b) oxidující látky nebo směsi; oxidující je látka nebo směs, která vyvolává vysoce 

exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 

c) extrémně hořlavé látky nebo směsi; extrémně hořlavou je kapalná látka nebo směs, 
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která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynná látka nebo 

směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 

d) vysoce hořlavé látky nebo směsi; vysoce hořlavou je 

1. Látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat ve styku se vzduchem při 

pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

2. Pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění, 

3. Kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí, 

4. Látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, 

e) hořlavé látky nebo směsi; hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod 

vzplanutí, 

f) vysoce toxické látky nebo směsi; vysoce toxickou je látka nebo směs, která při 

vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobuje smrt nebo 

akutní chronické poškození zdraví, 

g) toxické látky nebo směsi; toxickou je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití 

nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví, 

h) zdraví škodlivé látky nebo směsi; zdraví škodlivou je látka nebo směs, která při 

vdechnutí, požití nebo při průniku kůží může způsobit smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví, 

i) žíravé látky nebo směsi; žíravou je látka nebo směs, která může zničit živé tkáně při 

styku s nimi, 

j) dráždivé látky nebo směsi; dráždivou je látka nebo směs, která může při okamžitém, 

dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemá žíravé 

účinky, 

k) senzibilizující látky nebo směsi; senzibilizující je látka nebo směs, která může při 

vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici 

dané látce nebo směsi vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

l) karcinogenní látky nebo směsi 

1. Kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka nebo směs, u níž existuje průkazná 

souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vznikem rakoviny, 
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2. Kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro kterou existují 

dostatečně důkazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodobých studií na zvířatech, 

3. Kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro kterou existují některé 

důkazy pro vznik rakoviny na základně studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou 

postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2, 

m) mutagenní látky nebo směsi 

1. Kategorie 1; mutagenní kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné 

důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením dědičných 

vlastností, 

2. Kategorie 2; mutagenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné 

důkazy pro poškození dědičných vlastností na základně dlouhodobých studií na 

zvířatech, 

3. Kategorie 3; mutagenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé 

důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě studií na zvířatech, avšak tyto 

důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2, 

n) látky nebo směsi toxické pro reprodukci 

1. Kategorie 1; toxická pro reprodukci kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují 

dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením 

fertility nebo vznikem vývojové toxicity, 

2. Kategorie 2; toxická pro reprodukci kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují 

dostatečné důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základně 

dlouhodobých studií na zvířatech, 

3. Kategorie 3; toxická pro reprodukci kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují 

některé důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě studií na 

zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do 

kategorie 2, 

o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí; nebezpečnou pro životní prostředí 

je látka nebo směs, která při vstupu do životního  prostředí představuje nebo může 

představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního 

prostředí. 

(2) Látka nebo směs, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které je za 
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podmínek stanovených tímto zákonem zařazena do jedné nebo více skupin 

nebezpečnosti, je nebezpečnou látkou nebo směsí. 

Další dlouhý paragraf, ale definice skupin nebezpečnosti lze využít při sepisování 

pokynů k bezpečnosti práce a k popisu vlastností jednotlivých skupin látek. Z tohoto 

paragrafu, konkrétně z odstavce 2, je zřejmé, že nebezpečnou chemickou látkou je 

každá látka, která splňuje kritéria pro zařazení do alespoň jedné výše uvedené skupiny. 

S některými z výše uvedených skupin se chemik denně setkává a mají specifické 

výstražné symboly, uvedené v Obrázku 1: 

 

 

Obrázek 1 – Výstražné symboly na obalech chemikálií 

 

Od výše uvedeného systému značení se nyní upouští, přechází se na Globálně 

Harmonizovaný Systém (GHS) klasifikace a označování chemikálií. Tento systém byl 

zaveden v Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008.  [31] 
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4.5. ČSN 01 8003 

Česká technická norma ČSN 01 8003[32] obsahuje zásady pro bezpečnou práci 

v chemických laboratořích. Vzhledem k tomu, že rozmnožování a rozšiřování českých 

technických norem nebo jejich části bez souhlasu UNMZ je porušením zákona č. 

22/1997 Sb. [33] a podléhá pokutě, nebude zde z této normy citováno, budou zde pouze 

uvedeny některé části informací, které tato norma poskytuje. Norma je odlišná od 

zákonů. Její používání není závazné, ale pokud je vykonávána práce v souladu s normou, 

lze na svou obhajobu v případě nehody uvést, že jste bylo postupováno v souladu s 

touto normou. Kromě toho se uvnitř této normy nacházejí užitečné rady související se 

základní bezpečností práce a tedy je velice prozíravé její doporučení dodržovat. 

4.5.1. Obecná pravidla 

Norma udává nutné vybavení laboratoře, ať už jde o laboratoř chemickou, 

biochemickou, fyzikálně-chemickou, potravinářskou či zkušebnu. Mezi toto vybavení 

patří: 

1) Osobní ochranné pracovní prostředky. Více o osobních ochranných pracovních 

prostředcích je uvedeno v NV 495/2001 Sb. [21] Tam lze také nalézt, které osobní 

ochranné prostředky je povinen zaměstnavatel, popřípadě škola, jedná-li se o školní 

laboratoř, zajistit v závislosti na typu látek, se kterými přijde zaměstnanec do styku. 

2) Prostředky určené k hašení požárů 

3) Zdroj pitné vody 

4) Lékárnička pro poskytnutí první pomoci a další prostředky pro poskytnutí první 

pomoci, které je vhodné v laboratoři umístit. Mezi ty může patřit zařízení pro výplach 

očí, nebo sprcha. 

5) Neutralizační prostředky. Nejsnáze dostupným zásaditým neutralizačním 

prostředkem je hydrogenuhličitan sodný – jedlá soda. 

6) Nouzové osvětlení, pokud není k dispozici, pak baterka. 
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Nádobí v laboratoři je určeno výhradně pro pokusy, není tedy možné z něj jíst, pít, ani 

v něm přechovávat potraviny. Stejně tak není možné ukládat v laboratoři potraviny a 

nápoje do chladniček, chladicích boxů a mrazáků, určených k přechovávání chemických 

látek nebo biologického materiálu. Mimo to je v laboratoři zakázáno konzumovat 

potraviny nebo nápoje a kouřit.  

V laboratoři musí být označena každá chemikálie. Pokud tato chemikálie spadá do 

kategorie nebezpečných chemických látek, musí být označena příslušným ochranným 

symbolem a dalšími informacemi o povaze látky. 

Při práci v laboratoři je nutné přijmout všechna odpovídající opatření proti nebezpečí, 

které je možné předpokládat ze známých vlastností použitých chemikálií. 

Pakliže je prováděna práce, při které by mohlo dojít k vývoji plynných škodlivých 

chemických látek, je nutno zajistit dostatečné odsávání pracovního prostoru, nejlépe 

prací přímo v digestoři. 

Pokud se pracuje ve skleněné aparatuře s vakuem, je nutné použít vhodné nádoby této 

práci uzpůsobené. Skleněnou aparaturu je třeba umístit v uzavřené digestoři, 

popřípadě ji chránit krytem – z organického skla, nebo kovovou sítí. Místo krytu lze 

výjimečně použít obličejový štít, nebo také ochranné brýle s bočním krytím. 

Pokud při zahřívání látky v laboratoři použijeme topné hnízdo, musíme vzít do úvahy 

možnost místního přehřátí, které může způsobit rozklad oleje. Další charakteristickou 

vlastností topného hnízda je jeho velká setrvačnost, se kterou zahřívá i delší dobu poté, 

co bylo vypnuto. 

Při zasazování skleněných teploměrů, trubiček apod. do hadiček či zátek je potřeba 

chránit si ruce. V tomto případě může posloužit jak dostatečně silný kus látky, tak i 

textilní rukavice. Skleněný předmět by neměl mít ostré hrany a v místě, kde by mohl 

vzniknout odpor, musí být namazán. 
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4.5.2. Práce s látkami ohrožujícími lidské zdraví 

Látky klasifikované jako toxické a vysoce toxické musejí být uchovávány tak, aby bylo 

zabráněno jejich zneužití. Prostor, kde jsou uchovávány, musí být uzamčen a musí být 

vedena jejich evidence. 

Látky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé, se nesmí přemísťovat 

v otevřených nádobách. Při přelévání a odlévání těchto látek musí být nádoby 

umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Odlévání žíravin z balónů je 

možné jen pomocí výklopných košů. Pevné žíraviny a látky klasifikované jako toxické a 

vysoce toxické mohou být nabírány jen pomocí materiálu, který s danou látkou 

nereaguje. 

Pipetujete-li toxickou nebo vysoce toxickou látku či žíravinu, nesmíte tak činit ústy. 

Vždy použijte bezpečnostní pipetu, nebo nasávejte do pipety pomocí vakua. 

Pokud je rozlita kyselina, je nutné ji ihned spláchnout vodou, popřípadě zneutralizovat 

práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Rozlité zásady se musí ihned spláchnout 

vodou. 

Pokud se při rozpouštění žíravin uvolňuje teplo, pak musí být toto rozpouštění 

prováděno po částech za stálého míchání a chlazení. 

Dojde-li k rozlití látek nebo směsí se silnými oxidačními účinky, pak se k jejich 

odstranění nesmí používat piliny, textil ani jiné organické látky. 

Prací se rtutí se zabývá samostatná norma ČSN 42 3898[34] 

4.5.3. Práce s hořlavými kapalinami 

Pracujeme-li s nepolárními rozpouštědly, musí se zamezit vzniku statické elektřiny. 

Jsou-li zahřívány hořlavé kapaliny, je zapotřebí učinit všechna opatření proti vzniku 

požáru. Probíhá-li zahřívání v baňkách, musí se zabránit utajenému varu. Použije se 

alespoň varný kamínek nebo varná skleněná trubička. Při práci ve vakuu se vzniku 

utajeného varu zabrání použitím destilační kapiláry, sahající až ke dnu destilační baňky. 
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Pokud ohříváme hořlavé kapaliny v topných lázních s kapalným médiem, pak musí být 

lázeň zvolena tak, aby byla s ohřívanou kapalinou mísitelná. Toto není nutné, pokud 

odpařujete malý objem nízkovroucí kapaliny, nebo pokud odpařujete na stolní rotační 

odparce za vakua. 

Při rozlití hořlavé kapaliny je nutné okamžitě zhasnout všechny plynové spotřebiče 

v místnosti, včetně karmy. Dále se pak musí vypnout elektrický proud, vyhlásit zákaz 

vstupu nepovolaných osob a zajistit dobré větrání místnosti do venkovního prostoru 

(ne na chodbu). Rozlitá hořlavina se pak nechá vsáknout do příhodného porézního 

materiálu, který se poté odklidí do kovové nádoby opatřené víkem a následně 

zlikviduje. Pokud bylo rozlitou hořlavinou nepolární rozpouštědlo, pak se nesmí roztírat 

po podlaze nebo plastové podložce, protože by mohlo dojít k výboji statické elektřiny. 

Při likvidování rozlité kapaliny je samozřejmě nutno se chránit proti škodlivým vlivům 

rozlité kapaliny.  

4.5.4. Práce s rozpouštědly náchylnými k tvorbě peroxidů 

Jedná se o takové látky, které, pokud jsou delší dobu nechány na vzduchu, dochází 

k samovolnému vzniku peroxidů. Především jde o tato rozpouštědla: 

Dialkylethery, dioxan, furan, tetrahydrofuran, cellesolve, glykoethery, 2-propanol a u 

nenasycených mastných uhlovodíků. 

S výše uvedenými rozpouštědly lze pracovat jedině v digestoři se spuštěnými 

ochrannými skly. Pokud není možné z provozních důvodů pracovat v digestoři, pak 

musí být při práci použitý ochranný štít nebo ochranné brýle. 

4.5.5. Práce s alkalickými kovy, hydridy, organokovovými sloučeninami a silnými 

oxidačními činidly 

Předtím, než se s těmito látkami začne pracovat, je nutné si připravit vhodné hasicí 

prostředky pro případ havárie. 

Veškeré operace s alkalickými kovy, hydridy, roztoky organokovových sloučenin a 

silnými oxidačními činidly se musí provádět s ochrannými prostředky očí a obličeje. 
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Pro chlazení reakčních nádob s alkalickými kovy, hydridy a organokovovými 

sloučeninami se nesmí použít alkoholu, ani vody. 

Silná oxidační činidla nesmí být zahřívána otevřeným plamenem nebo pomocí olejové 

lázně. 

4.5.6. Práce s výbušninami 

Pro práci s výbušninami platí podmínky pro provoz výbušinářských laboratoří, 

konkrétně předpis č. 327/1992 Sb. [35]  

4.5.7. Práce s radioaktivními látkami 

Pro práci s radioaktivními látkami také platí zvláštní předpisy stejně jako pro práci 

v riziku vzniku ionizujícího záření. Tyto předpisy lze nalézt v zákoně č. 18/1997 Sb. [36], 

v tzv. Atomovém zákonu. 

4.5.8. Likvidace odpadů 

Látky klasifikované jako toxické a vysoce toxické smí být likvidovány jenom dle zákona 

č. 185/2001 Sb. [37] o odpadech. 

Do výlevek, kalichů a jiných laboratorních odtoků se smějí vylévat jen dostatečně 

naředěná (alespoň v poměru 1:10) a s vodou dokonale mísitelná rozpouštědla do 

množství 0,5 l, pokud jde o jednorázové vylévání, a vodné roztoky kyselin a hydroxidů, 

zředěné minimálně v poměru 1:30. Rozpouštědla, která nejsou s vodou dokonale 

mísitelná, látky klasifikované jako toxické, vysoce toxické, kyseliny a hydroxidy nad 

uvedenou koncentraci, látky výbušné, látky uvolňující s vodou, kyselinami a hydroxidy 

toxické nebo dráždivé plyny, se do potrubí vylévat nesmí. 

Veškeré vylévání odpadů musí být prováděno do k tomu určeného laboratorního 

vybavení, nikoliv do hygienických zařízení, jako jsou například klozetové mísy, výlevky a 

umyvadla. 

Poté, co byly z odpadních rozpouštědel dokonale odstraněny zbytky samozápalných 

látek, provede se neutralizace a rozpouštědla se pak shromažďují ve zřetelně 

označených nádobách. Tyto nádoby nesmí být z plastu a musí být umístěny pouze na 
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vyhrazeném místě, které se pravidelně kontroluje a odpadní nádoby musí být 

pravidelně vyprazdňovány. 

Zbytky alkalických kovů, hydridů alkalických kovů a roztoků organokovových sloučenin 

po reakcích nebo sušení se musí ihned zlikvidovat. Likvidace alkalických kovů probíhá 

v digestoři pomocí 96% ethanolu, pokud je likvidovaným kovem draslík, pak je nutné 

ho likvidovat ethanolem v atmosféře inertního plynu. Hydridy alkalických kovů se 

likvidují buď octanem ethylnatým, nebo acetonem, v závislosti na jejich reaktivitě. 

 

4.5.9. Ukládání chemikálií 

Látky, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, musí být uzamčeny tak, aby k nim 

neměly přístup nepovolané osoby. Je možné uchovávat látky vysoce toxické a toxické 

v jednom prostoru, v tom případě je ale nutné zajistit jejich jasné oddělení. Podobně 

mohou být uskladněny v jedné místnosti s dalšími chemikáliemi jedině tehdy, pokud 

jsou od nich zřetelně odděleny – například umístěním v samostatné skříni, popřípadě 

na samostatném regálu či polici. 

Látky, které se působením světla samovolně rozkládají, musí být ukládány v nádobách 

z tmavého skla nebo z neprůsvitného materiálu. Pokud je touto látkou kapalina, která 

je umístěna v nádobě, jejíž tvar by mohl působit jako spojná čočka, pak je nutno tuto 

nádobu chránit před přímými slunečními paprsky. 

Alkalické kovy je nutné ukládat pod vrstvou inertní vysokovroucí kapaliny, jakou je 

například petrolej či parafinový olej. Bílý fosfor musí být uložen pod vrstvou vody. 

Překrývající kapalinu je nutné pravidelně doplňovat, aby jejím samovolným úbytkem 

nedošlo k obnažení látky pod ní uložené. 

Jako úložný prostor alkalických kovů a hydridů alkalických kovů je nutné vyhradit 

kovovou skříň umístěnou na požárně bezpečném místě mimo laboratoř. Tato skříň pak 

dále musí být nesmazatelně označena nápisem: „Nehasit vodou“. 

Skleněné nádoby, ve kterých jsou přechovávány samozápalné látky, je nutné umístit do 

nerozbitných nádob takových rozměrů, aby při rozbití skleněné nádoby zůstala 

samozápalná látka stále pod ochranou kapalinou. 
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Látky, u kterých hrozí možnost nebezpečné reakce, je nutné ukládat odděleně. 

Nádoby, obsahující agresivní kapaliny musí být uloženy tak, aby byly bezpečně 

dosažitelné všemi pracovníky laboratoře. 

  

4.6. Zákon 376/2007 Sb. 

Zákon č. 376/2007 Sb. [22] je novelizací zákona č. 61/1988 Sb. [38] a jeho dalších úprav, 

pro účely této práce jsou uvedeny části vztahující se k práci s výbušninami: 

4.6.1. §21 Základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

… 

c) nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a 

zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, 

vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava, 

… 

4.6.2. § 34 Způsobilost k nakládání s výbušninami 

(1) Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 

18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé. 

… 

Výbušniny jsou speciální skupinou látek, na kterou se váží zvláštní předpisy, stanovující 

zacházení s nimi. Jen málo sloučenin je klasifikováno jako výbušné a s většinou z nich 

se student ve středoškolské laboratoři nesetká. V příloze 2 je uveden seznam výbušnin 

v souladu s Nařízením vlády č. 369/2005 Sb. [39] Nicméně i tak se nezletilý student 

nesmí s výbušninami setkat vůbec a po dosažení zletilosti by napřed musela být 

posouzena jeho odborná kvalifikace pro práci s výbušninami, aby se k nim mohl 

přiblížit. 
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4.7. Vyhláška č. 369/2005 Sb. 

Pro účely této práce je z vyhlášky č. 369/2005 Sb. [39] důležitá především její příloha č. 

1., konkrétně tabulka C. Tabulka samotná je příliš rozsáhlá na to, aby zde byla uvedena 

byť i v redukované podobě. Obsahem této tabulky je Seznam závazně klasifikovaných 

nebezpečných chemických látek. Zde lze nalézt charakteristiky nebezpečných látek, 

jejich klasifikaci, jaké výstražné symboly musí mít na obalu, jaké R- a S- věty se jich 

týkají a především koncentrační limity vyjádřené v procentech hmotnostních. Tyto 

koncentrační limity stanovují klasifikaci a značení roztoků nebezpečných látek a často 

se díky zředění v roztoku nebezpečná látka posune do jiné kategorie. Jako příklad 

těchto chemikálií lze uvést kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou, dichroman 

draselný.  

 

4.8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

Toto nařízení[31] je mimořádně obsáhlé, navíc je formulované pro celou Evropskou Unii.  

Proto je kladen důraz místo na přesné právnické formulace na důsledky, které z tohoto 

nařízení plynou. Tím nejdůležitějším je systém GHS. Nařízení [31] upravuje Evropskou 

legislativu v souladu se systémem GHS. Tento systém působí v mezinárodním měřítku a 

přijetím systému GHS lze standardizovat značení chemikálií, jejich klasifikaci a 

výstražné symboly po celém světě. 

Jaké změny systém GHS přinese do středoškolských laboratoří?  

- Nový systém označování látek a směsí. Tento systém zahrnuje nové výstražné 

symboly nebezpečnosti, signální slova, variaci na R- a S-věty, pojmenovanou H- a P-

věty a další. 

- Nový systém už nyní platí a na obalech chemikálií se s ním můžeme setkat. Od 1. 

června 2015 musí výrobci používat výhradně značení podle GHS, tedy chemikálie 

zakoupené po tomto datu budou mít na obalu jedině nové výstražné symbol a signální 

slova. Nové výstražné symboly jsou uvedeny na obrázku 2. 
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Obrázek 2 – Klasifikace nebezpečnosti se hodnotí podle tří kritérií: Fyzikální 

nebezpečnost, Zdravotní nebezpečnost, Nebezpečnost pro životní prostředí. 

 

Fyzikální nebezpečnost 

Kategorie spadající do skupiny fyzikální nebezpečnosti jsou: 

-Výbušniny 

- Hořlavý plyn 

- Hořlavé aerosoly 

- Oxidující plyn 

- Plyny pod tlakem 

- Hořlavá kapalina 

- Hořlavá tuhá látka 

- Samovolně reagující látky 

- Pyroforická kapalina 

- Pyroforická tuhá látka 

- Samozahřívající se látky 

- Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

- Oxidující kapaliny 

- Organické peroxidy 
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- Látky žíravé pro kovy 

 

Zdravotní nebezpečnost 

Do této kategorie patří: 

- Akutní toxicita 

- Poleptání kůže 

- Podráždění kůže 

- Vážné poškození očí 

- Podráždění očí 

- Senzibilizace dýchacích orgánů 

- Senzibilizace kůže 

- Mutagenita v zárodečných buňkách 

- Karcinogenita 

- Toxicita pro reprodukci 

- Toxicita pro specifické cílové orgány (TOTS) 

- Nebezpečí při vdechnutí 

 

Nebezpečnost životnímu prostředí 

Obsahuje dvě kategorie: 

- Akutní nebezpečí pro vodní prostředí 

- Chronické nebezpečí pro vodní prostředí 

H-věty a P-věty jsou uvedeny v příloze 4. Platnost starého systému značení chemikálií 

vyprší už brzy a proto by měli pedagogové vyučující chemii přecházet na systém GHS a 

jeho značení i v laboratorních řádech a v příručkách pro bezpečnost práce. 



48 
 

5. Výklad 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, tato část práce bude věnována jakémusi shrnutí všech 

dříve uvedených zákonů a nařízení vlád a budou tak poskytnuty bloky informací 

k jednotlivým tématům. 

 

5.1. Používání chemikálií ve středoškolské laboratoři 

5.1.1. Studenti starší 15 let a mladší 18 let 

Ohledně toho, kdo smí pracovat s jakými chemikáliemi panuje mezi učiteli i veřejností 

řada nejasností. Vyskytují se např. názory, že studenti nesmí pracovat s žádnými 

nebezpečnými chemikáliemi. To není zcela pravda, jak vyplývá z následujících odstavců. 

Začněme u zřejmé kategorie, kterou jsou výbušniny. Podle ČSN 01 8003[32] platí pro 

práci s výbušninami podmínky pro provoz výbušinářských laboratoří. Tyto laboratoře 

jsou ošetřeny zákonem č. 376/2007 Sb. [22], kde jsou definovány 

požadavky na pracovníka, který s výbušninami pracuje. Jak již bylo 

uvedeno výše, student mladší osmnácti let se s výbušninami nesmí 

dostat do styku, student starší může s výbušninami nakládat až po 

posouzení jeho zdravotního stavu a odborné způsobilosti. Většina 

škol ani výbušninami nedisponuje, ale i kdyby ano, student ve 

věkové kategorii 15-18 let za žádných okolností nesmí s výbušninami pracovat. 

Další ze skupin chemických látek a sloučenin, která se už ale v laboratořích na školách 

vyskytuje častěji, jsou látky vysoce toxické. Ve věkové kategorii 15-18 

let s nimi můžou studenti manipulovat za splnění podmínky 

stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. [3] Touto podmínkou je přímý 

dohled osoby s vyhovující kvalifikací – vysokoškolsky vzdělaný 

chemik, vysokoškolsky vzdělaný učitel chemických předmětů nebo 

osoba, která prošla patřičným školením a získala odpovídající 

certifikát. Druhou podmínkou je, že k této manipulaci dochází při přípravě na povolání, 

což práce ve školní laboratoři zcela splňuje. 
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Látky toxické a žíravé. Pro studenty v tomto věku je nutné, aby na jejich 

práci s látkami žíravými, či toxickými dohlížela odpovědná osoba. Není 

zde už uvedeno, jakou musí splňovat kvalifikaci, jako u látek vysoce 

toxických. Opět zde platí podmínka, že k manipulaci musí docházet v rámci 

přípravy na povolání, kteroužto podmínku opět školní laboratoř splňuje. 

Práce s dalšími látkami není zákony upravena, zákon č. 258/2000 Sb. [3] 

ukládá povinnost seznámit studenty s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a 

přípravků, pokud tyto látky a přípravky jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, 

žíravé, karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 

nebo toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Dále musí být studenti 

seznámeni se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými 

účinky. Studenti musí být také seznámeni se zásadami první předlékařské pomoci. 

 

5.1.2. Studenti mladší 15 let 

V tomto případě je výběr chemikálií velice omezen, studenti nesmějí pracovat 

s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé. Dále nesmějí pracovat 

s látkami výbušnými, karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci. 

Protože studenti nesmějí pracovat s žíravinami, omezuje, ale naštěstí 

nikoliv vylučuje, se jim tím možnost úpravy pH roztoku. V nařízení 

vlády 369/2005 Sb. [39] je v příloze 1 tabulka nebezpečných chemických 

látek, v nichž některé chemické látky jsou rozdílně klasifikovány 

v závislosti na koncentraci. 

Kupříkladu hydroxid sodný: 

Pro obsah větší nebo roven 5% hm. je klasifikován jako žíravý s R-

větou R35. 

Pro obsah menší než 5% hm. ale větší nebo roven 2% hm. stále je 
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klasifikovaný jako žíravý, ale nyní s R-větou R34 

Je-li obsah hydroxidu menší než 2% hm a větší nebo roven 0,5% hm, pak je klasifikován 

jako dráždivý s R-větou R36/38. 

Rozdíl je tedy značný – roztok hydroxidu sodného o obsahu menším než 2% hm. není 

klasifikován jako žíravina a žáci mladší 15 let s ním mohou pracovat. 

Koncentračně odpovídá obsah 2% hm. hydroxidu koncentraci 0,511 mol/l.  To je dost 

vysoký obsah na to, aby bylo zajištěno silně zásadité prostředí. Pokud bychom se chtěli 

vyhnout i roztoku klasifikovanému jako dráždivý, použijeme obsah menší než 0,5% hm., 

což odpovídá zhruba koncentraci 0,126 mol/l. A i tento roztok dokáže připravit zásadité 

prostředí pro pokusy. 

U kyselin je situace podobná: 

Kyselina chlorovodíková: Klasifikována jako žíravina do obsahu 0,2% hm., od obsahu 

0,2% hm. do 0,02% hm. je její roztok klasifikován jako dráždivý. 

Kyselina sírová: Klasifikovaná jako žíravina do obsahu 15% hm., od 15% hm. do 5% hm. 

je klasifikovaná jako dráždivá. 

Pro vznik kyselého prostředí je lepší kyselina sírová, její koncentrace při obsahu 15% 

hm. je 1,69 mol/l, zatímco kyselina chlorovodíková má při obsahu 0,2% hm. 

koncentraci 5,48·10-5 mol/l. Při použití roztoku kyseliny sírové, který není klasifikován 

ani jako dráždivý, kde je obsah kyseliny sírové menší než 5% hm., koncentrace kyseliny 

v roztoku činí méně než 0,526 mol/l. 

 

5.2. Bezpečnost práce 

5.2.1. ČSN 01 8003 

Základem bezpečnosti práce je ČSN 01 8003, [32] která už svým názvem Zásady pro 

bezpečnou práci v chemických laboratořích jasně vymezuje své působení. Kromě 

odkazů na další normy, které se zaobírají především vybavením laboratoře, jako je 

například ČSN 63 5382 Gumové hadice – Hadice pro laboratorní přístroje, [40] obsahuje i 

nejdůležitější pokyny pro bezpečnou práci. Patří mezi ně: 
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- Vybavení laboratoře 

- Určení laboratorního nádobí jen na chemikálie 

- Nutnost označovat každou chemickou látku 

- Nutnost vybavení laboratoří odsáváním 

- Chování při sestavování skleněných aparatur a nutnost namazání skla 

- Uchovávání toxických a vysoce toxických látek 

- Postup při uklízení rozlitých žíravin 

- Práce s výbušninami 

- Likvidace odpadů 

- Ukládání chemikálií 

- Práce s technickými plyny. 

Kromě ČSN 01 8003 do zásad laboratorní bezpečnosti práce přispívají další, výše 

zmíněné, zákony: 

Škola je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů. Škola také 

poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Stejně tak zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Protože školský zákon vztahuje na žáky při 

praktickém vyučování ustanovení zákoníku práce, která upravují bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, je nutno k zákoníku práce přihlížet. Podle zákoníku práce musí 

zaměstnavatel – v našem případě lze za zaměstnavatele považovat školu – pečovat o 

zaměstnance a nést všechny náklady s tím spojené. Stejně tak se musí škola snažit 

předcházet rizikům, pokoušet se je odstranit a tam kde to nejde, co nejvíce omezit 

jejich vliv. Škola je povinna pokoušet se především rizika odstranit, až poté co riziko 

nelze odstranit, může přistoupit k omezení jeho dopadu. Stejně tak je škola povinna 

poskytnout studentům osobní ochranné pracovní prostředky, pokud si to používané 

chemikálie vyžadují. Pokud studenti mají pracovat s látkami označenými jako vysoce 

toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, musí být 

napřed prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi těchto chemických látek. 
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Také studenti ovšem mají své povinnosti. Musí se podílet na vytváření bezpečného 

pracovního prostředí a dodržovat bezpečnostní opatření, která škola přijala. Dále musí 

studenti dbát o zdraví své a o zdraví dalších osob, které by svým počínáním ohrozili. 

Musí dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky 

a osobní ochranné pracovní prostředky. 

  

5.2.2. Ukládání chemikálií 

V normě ČSN 01 8003[32] lze nalézt příklady uchovávání chemikálií. Uvedená norma ale 

nepokrývá tuto problematiku zcela, a proto v práci jsou uvedeny další informace, jak 

chemikálie ukládat. 

Tyto informace nejsou závazné, neřídí se žádným nařízením, ale v praxi mohou nalézt 

uplatnění. 

Předně – neskladujte chemikálie podle abecedního pořadí. [17] Při skladování chemikálií 

by se mělo spíš než z abecedy vycházet z vlastností daných chemikálií a jestli mohou 

s chemikálií uloženou vedle nějak reagovat. Pokud jsou vyčleněny chemicky podobné 

látky do skupin, pak je v pořádku v rámci skupiny použít abecední uspořádání. 

Úložný prostor. Definovaný úložný prostor je k dispozici pouze u látek vysoce toxických, 

které musí být uložené v samostatné uzamykatelné skříni. Na tuto skříň je vhodné 

umístit výstražný symbol, aby bylo na první pohled patrné, co v této skříni je.  

Úložný prostor pro jiné chemikálie není vymezen zákony, ale je vhodné vzít do úvahy 

následující rady: 

Ukládejte chemikálie do uzavíratelných skříní s vestavěnými policemi, nebo do 

bytelných regálů. V ideálním případě mohou mít v obou police po svém obvodě lištu, 

která zabrání případným únikům z lahví natéct na chemikálie uložené na níže 

umístěných poličkách. I v tomto případě jde o možnost nežádoucí reakce v úložném 

prostoru. 

Police mějte vždy bezpečně zajištěné, nejlépe uchycené ke stěnám skříně, v případě 

regálů police ukotvěte ke zdi. 
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Je žádoucí, aby byla do úložného prostoru umožněna cirkulace vzduchu. Je-li to 

samostatné místnost, přichází v úvahu větrací otvory ve dveřích. Pokud jsou úložným 

prostorem skříně, pak lze do dveří nebo do boku skříně instalovat větrací mřížku. 

Lze si vyčlenit specializované úložné prostory na určité skupiny chemikálií. Zásoba 

netěkavých solí například nemusí být tak dobře odvětrávána jako organická 

rozpouštědla. Mezi specializované úložné prostory lze zahrnout například: 

Skříň na těkavé látky a rozpouštědla. Tato skříň musí být dobře odvětraná, aby 

nehrozilo nebezpečí nahromadění par. 

Skříň na látky citlivé na vodu. Takováto skříň by měla být umístěna namístě, které je 

chladné a suché. 

Kyselinová skříň. Pokud máte prostor na to, abyste si vyhradili jednu skříň na kyseliny, 

pak to udělejte. Bezpečnost kyselinové skříně můžete ještě zvýšit plastovými nosítky, 

na, které láhve s kyselinami umístíte. V kyselinové skříni rozdělte obsah na kyseliny 

anorganické a organické. 

Skříň pro hořlaviny. Do této skříně umístěte hořlaviny a skříň samotnou umístěte 

v laboratoři tak, aby byla co nejdále od možné práce s otevřeným ohněm, ideálně aby 

se v blízkosti této skříně s otevřeným ohněm nepracovalo. I tuto skříň je vhodné opatřit 

dostatečným množství větracích otvorů. 

Čemu se vyhnout při organizování úložného prostoru: 

Neukládejte těžké objekty nebo láhve s kapalinami na police ve výšce. Obecně platí, že 

by se mělo ukládat zhruba do výše očí, aby byl dobrý přehled o tom kde se jaká 

chemikálie nachází. 

Podlaha neslouží k ukládání chemikálií. 

Neukládejte chemikálie na můstky laboratorních stolů, nenechávejte si lahvičky 

s chemikáliemi v laboratorním plášti. 

Nevystavujte uskladněné chemikálie přímému slunečnímu světlu nebo prudkým 

změnám teplot. 
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Při ukládání chemikálie do úložného prostoru: 

Zkontrolujte, jestli je chemikálie bezpečně uzavřená. 

Zkontrolujte, jestli je v pořádku štítek na lahvi chemikálie, pokud je poškozený, vyrobte 

nový. 

Očistěte hrdlo a obal láhve od zbytků chemikálie. Použitý materiál – může jít o buničinu, 

nebo papírovou utěrku – patřičným způsobem, podle toho jakou chemikálii jste s ním 

utírali, zlikvidujte. 

Skupiny pro skladování. 

Výše bylo zmíněno, že by se chemikálie měly skladovat po skupinách s podobnými 

vlastnostmi. Jedno z možných rozdělení je například takovéto: [41] 

- Anorganické soli 

- Anorganické zásady 

- Hořlaviny jako étery, aromatická rozpouštědla 

- Anorganické oxidující látky jako manganistany, chromany, chlorečnany, peroxid 

vodíku 

- Organické peroxidy, azidy 

- Látky reaktivní – reaktivní kovy, hydridy 

- Sulfidy, karbidy, nitridy 

- Látky vysoce toxické, umístěné v uzamykatelné skříni. Do této skupiny látek a do 

stejné skříně můžete umístit i látky toxické, za předpokladu že nereagují s žádnou 

z uložených vysoce toxických látek. Není to ale nutné, látky toxické se nemusí 

skladovat v uzamykatelné skříni ani se nemusí vést jejich evidence. 

- Organické látky jako alkoholy, aminy, amidy, uhlovodíky, estery. 

 

Skupinu organických látek můžeme ještě více rozdělit, například na: 

-alkoholy, amidy, aminy, iminy, imidy 

-Aldehydy, estery, uhlodovíky 

-Halogenované uhlovodíky, ketony, aldehydy 
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-Azidy, organické peroxidy 

-Fenoly 

 

5.2.3. Značení chemikálií 

Koupené chemikálie se dostávají ke svým uživatelům řádně označené a opatřené 

bezpečnostním listem. V laboratoři by se za žádných okolností neměly skladovat 

neoznačené chemikálie, proto pokud dojde k poškození štítku na láhvi od chemikálie, 

je nejlepší tento štítek nahradit novým, na kterém budou uvedeny všechny patřičné 

informace o látce. Ujistěte se, že na vaší nové etiketě jsou: 

- Název a vzorec sloučeniny 

- Jméno výrobce sloučeniny 

- Všechny výstražné symboly a instrukce pro práci s chemikálií 

- Datum expirace, mimo toho je velice užitečnou informací datum otevření chemikálie 

Pokud máte v laboratoři odpadní láhve, i tyto opatřete etiketami, na kterých bude 

uvedeno o jakou látku nebo směs látek se jedná a jaká jsou s touto látkou nebo směsí 

spojená rizika a výstražné symboly. 

Odpadové láhve se nenaplňují až po okraj, nechte v lahvi pár centimetrů místa nad 

hladinou. 

Bezpečnostní list 

Bezpečnostní list obsahuje všechny informace o správném skladování chemikálie, 

zacházení s touto chemikálií a správný postup její likvidace. Tento list by měl být 

přiložen ke každé chemikálii, kterou si koupíte, pokud by k chemikálii nebyl přiložen, 

lze si ho dohledat na internetu, popřípadě upozornit výrobce nebo dodavatele 

chemikálie na chybějící bezpečnostní list a požádat o jeho zaslání. 

Protože se v bezpečnostním listu nachází informace důležité pro správnou manipulaci 

s chemikálií, neměly by se bezpečnostní listy vyhazovat. Naopak, bezpečnostní listy 

schraňujte, nejlépe na jednom místě, kde si vytvoříte katalog bezpečnostních listů, 

který je snadno a rychle přístupný všem lidem využívajícím vaši laboratoř.
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6. První pomoc 

 Jakkoliv pečlivě může být zajištěna bezpečnost práce v laboratoři, přesto 

mohou nastat situace, kdy dojde k úrazu a tím také nevyhnutelně nastane chvíle, kdy je 

třeba poskytnout první pomoc. A ačkoliv se může zdát, že se jedná o všeobecně 

známou věc, budou zde uvedeny některé postupy, které je potřeba dodržovat při 

poskytování první pomoci v případech, které mohou v laboratoři nastat. 

6.1. Obecné zásady první pomoci 

Při poskytování první pomoci je zásadní zajistit jak bezpečnost zachraňovaného, tak i 

zachraňujícího. V každém případě platí pravidlo, že nejdůležitější je zachovat klid a 

vyvarovat se chaotického jednání. Zraněnému by se měly přizpůsobit podmínky co 

nejvíce tak, aby měl klid. A to jak psychický, tak fyzický, zejména by neměl zraněný 

prochladnout. [42] 

6.1.1. Přístup k postiženému, situace ohrožující život a vybavení 

Situaci, při které je nutné poskytnout první pomoc, je vždy nutné vyhodnotit s ohledem 

na bezpečnost svoji a postiženého. [41] Jedná-li se o případ, ke kterému došlo ve špatně 

větrané místnosti, kde je možné riziko zamoření, vstupujeme do ní náležitě připraveni 

– ať už dýchacím přístrojem nebo maskou s funkčním filtrem. Stejně tak, pokud došlo 

k potřísnění oděvu postiženého chemickými látkami, je zapotřebí chránit se osobními 

ochrannými pracovními prostředky, abychom sebe nevystavovali nebezpečí. Pokud je 

prostor, kde k úrazu došlo zamořen, neprovádíme první pomoc na místě, ale 

transportujeme postiženého na vhodné nezamořené místo. 

Stavy ohrožující život. Při těchto stavech je nutné zajistit resuscitaci postiženého a 

zajistit příjezd lékařské pomoci, nejčastěji záchranné služby. Resuscitace se liší podle 

stavu postiženého. 

Zástava dechu – okamžitě provádíme umělé dýchaní 

Zástava srdce – okamžitě provádíme nepřímou masáž srdce 

Bezvědomí – uložíme postiženého do stabilizované polohy na boku 
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Přesný postup jak provádět nepřímou masáž srdce, jak provádět umělé dýchání a 

v jaké frekvenci co provádět je bezpochyby nejlepší vyzkoušet si v praxi na školeních 

první pomoci. I když je člověku provádějícímu první pomoc poskytnut detailní návod 

jak správně provádět resuscitaci, zkušenosti z praxe jsou neocenitelné. Teprve při 

vyzkoušení může člověk například zjistit, že právě zlomil resuscitovanému většinu 

žeber, protože vložil do masáže srdce příliš velkou sílu, ale také že přestože má 

resuscitovaný zlámaná žebra, tak je přední záchrana života srdeční masáží. Proto je 

vhodné, aby vyučující nespoléhali na textový návod jak postupovat, ale aby se 

zúčastnili kurzu první pomoci, ve kterém by si mohli vyzkoušet na figuríně kde, jak 

často a jak silně provádět nepřímou masáž srdce. Podobná je situace i s umělým 

dýcháním, které je mnohem snadněji uchopitelné, než masáž srdce, přesto trénink na 

figuríně výrazně napomůže snadnějšímu osvojení správného postupu. 

Vybavení – Pro účinnou první pomoc potřebujeme mít k dispozici základní vybavení. 

Předně dostatek vody, v chemické laboratoři je voda v mnoha případech nezbytná, 

dále lékárničku a textil, který umožní ochranu postiženého před prochladnutím, nebo 

lze využít k úpravě polohy postiženého. 

 

6.2. První pomoc při zasažení látkami klasifikovanými jako toxické a 

vysoce toxické 

6.2.1. Nadýchání 

Pokud dojde ke vdechnutí toxické/vysoce toxické látky, je nutné: 

Okamžitě přerušit expozici a dopravit postiženého na čerstvý vzduch, pokud byl 

vdechnutou látkou kyanovodík, pak postiženému dát inhalovat 1-2 ampulky Nitramylu 

Podle vážnosti situace kontaktovat záchrannou službu, v každém případě zajistit 

postiženému lékařské ošetření. 

6.2.2. Kontakt kůží 

Dojde li ke kontaktu kůží, nejprve odstraníme potřísněný oděv (a přitom dbáme na 

vlastní bezpečnost. Pak omyjeme postižené místo větším množstvím nejlépe vlažné 

vody, v případě že nebyla poraněna pokožka, je možné k omytí použít mýdlo. 



58 
 

V závislosti na rozsahu potřísnění kontaktujeme záchrannou službu a opět zajistíme 

postiženému lékařské ošetření. 

6.2.3. Zasažení očí 

Oči vyplachujeme okamžitě proudem tekoucí vody, víčka je nutné udržet rozevřená. Ve 

většině případů je třeba, aby je postiženému někdo držel. Pokud má postižený 

kontaktní čočky, také je zapotřebí je vyjmout. Výplach očí je potřeba provádět po dobu 

nejméně deseti minut a pak postiženého předat záchranné službě. 

6.2.4. Požití 

Dojde li k požití všech vysoce toxických, některých toxických a vybraných dalších 

nebezpečných látek, u nichž požití méně než jednoho gramu nebo 30 ml znamená 

ohrožení života, pak vyvolejte zvracení. Zvracení se vyvolává jen u osoby, která je při 

vědomí a která požila toxickou látku nejdéle před jednou hodinou. Postiženému dáme 

vypít 1-2 dl vody, ve kterých rozmícháme pět tablet aktivního uhlí a lžičku tekutého 

mýdla. 

Pokud došlo k požití toxické/vysoce toxické látky před kratší dobou než před pěti 

minutami, pak nezávisle na tom, jestli se podařilo vyvolat zvracení, podáme 

postiženému deset až dvacet rozdrcených tablet aktivního uhlí, rozmíchaných ve vodě. 

Neprodleně kontaktujeme záchrannou službu. 

 

6.3. První pomoc při zasažení žíravinami 

6.3.1. Zasažení očí 

Vyjmeme postiženému kontaktní čočky a ihned vyplachujeme oči proudem tekoucí 

vody. Víčka postiženého je nutné držet rozevřená, aby mohla voda dostatečně oko 

omývat. V tomto případě se nepokoušíme provádět neutralizaci. Výplach se provádí 

směrem od vnitřního koutku ke koutku zevnímu, aby nedošlo ke kontaminaci druhého 

oka. Oko vyplachujeme deset minut až půl hodiny. Při zasažení očí žíravinou musí být 

postižený podroben lékařskému vyšetření, podle rozsahu zasažení voláme buď 

záchrannou službu, nebo zajistíme nejlépe odborné lékařské vyšetření. 
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6.3.2. Kontakt kůží 

Pokud dojde ke styku kůže a žíraviny, pak postiženému svlečeme veškeré jeho šatstvo, 

dále hodinky a prsteny, jsou-li v oblasti potřísnění. Zasažená místa pak oplachujeme po 

dobu deseti až třiceti minut proudem vody, nepoužíváme neutralizační činidla, jen 

vodu. 

V určitých případech použijeme tzv. inaktivační činidla. Jde o zasažení lithiem, sodíkem 

nebo draslíkem, v takovém případě použijeme olej. V případě zasažení fenolem nebo 

krezolem lze použít polyetylénglykol a v případě kontaktu s bílým fosforem 

manganistan draselný. 

Poleptané části kůže překryjeme sterilním obvazem, aniž bychom použili mast anebo 

jiná léčiva. Pak podle rozsahu poleptání voláme buď záchrannou službu, nebo zajistíme 

lékařské ošetření. 

6.3.3. Požití 

Pokud je žíravina požita, pak nikdy nevyvoláváme zvracení. Přestože by se mohlo zdát, 

že je to naprosto logický krok, při vyvolání zvracení by mohlo dojít k dalšímu poškození 

trávicího traktu, dokonce by mohlo dojít k perforaci jícnu a žaludku. 

Naopak napřed vypláchneme ústní dutinu vodou a pak dáme postiženému vypít 200-

500 ml studené vody, aby došlo ke zmírnění tepelného účinku žíraviny. Zcela vyhovující 

je voda z vodovodu, jde především o rychlost, s jakou je podána. Naproti tomu není 

dobré podávat minerální vody, ze kterých by mohlo dojít k uvolňování plynů. Jako je 

například oxid uhličitý. 

Postiženého nesmíme k pití nutit, alespoň ale vypláchneme ústní dutinu vodou. 

Postiženému nepodáváme aktivní uhlí ani žádné jídlo a opět podle rozsahu expozice 

buď voláme záchrannou službu, nebo zajistíme lékařské ošetření. 

 

6.4. První pomoc při kontaktu s látkami klasifikovanými jako zdraví 

škodlivé 

6.4.1. Nadýchání 
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Dojde-li k inhalaci látky klasifikované jako zdraví škodlivá, potom okamžitě postiženého 

dopravíme na čerstvý vzduch a zajistíme lékařské ošetření, obzvláště pokud se stále 

vyskytují příznaky kašle, popřípadě dušnosti. 

6.4.2. Kontakt kůží[43] 

Je-li postižený potřísněn, pak nejprve svlékneme zasažený oděv, postižené místo 

omyjeme větším množstvím vlažné vody, pokud nebyla poraněna pokožka, můžeme 

využít i mýdla, a zajistíme lékařské ošetření, především pokud se stále vyskytuje 

podráždění kůže. 

6.4.3. Zasažení očí 

Pokud jsou oči zasaženy dráždivou látkou, nejprve vyjmeme postiženému kontaktní 

čočky (má-li je) a pak proudem tekoucí vody vyplachujeme oči po dobu minimálně 

deseti minut. Oční víčka je potřeba během výplachu držet otevřená. Po ukončení 

vyplachování zajistíme postiženému nejlépe odborné lékařské ošetření. 

6.4.4. Požití 

Je-li požita dráždivá látka, nevyvoláváme zvracení, postiženému podáme rozdrcené 

aktivní uhlí v množství odpovídajícím pěti tabletám a zajistíme lékařské ošetření. 

 

6.5. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé 

6.5.1. Nadýchání 

Postiženého dopravíme na čerstvý vzduch a zajistíme ošetření lékařem, obzvláště 

pokud přetrvává dušnost, podráždění popřípadě jiné příznaky. 

6.5.2. Kontakt kůží 

Postiženému svlékneme oblečení, omyjeme potřísněné místo větším množstvím vlažné 

vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, můžeme k umytí postiženého použít mýdlo. 

Pokud přetrvává podráždění kůže, zajistíme postiženému lékařskou pomoc. 

6.5.3. Zasažení očí 



61 
 

Pokud jsou dráždivou látkou zasaženy oči, ihned je vypláchneme proudem tekoucí 

vody. Vyplachujeme nejméně po dobu deseti minut a pak postiženému zajistíme 

odborné lékařské ošetření. 

6.5.4. Požití 

Požije-li postižený dráždivou látku, pak nevyvoláváme zvracení, pouze podáme jednu 

až dvě rozdrcené tablety aktivního uhlí. Následně zajistíme lékařské ošetření. 

 

6.6. První pomoc při zasažení látkami, které mohou při požití poškodit 

plíce 

Jedná se o látky obsahující uhlovodíky s nízkou viskozitou a nízkým povrchovým 

napětím, často označované R-větou 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat 

poškození plic. Do této kategorie spadá například nafta, benzín, petrolej a terpentýn. 

6.6.1. Nadýchání 

Při vdechnutí látky z této kategorie postiženého dopravíme na čerstvý vzduch a 

zajistíme lékařské ošetření. 

6.6.2. Kontakt kůží 

Postiženému svlékneme oblečení, omyjeme potřísněné místo větším množstvím vlažné 

vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, můžeme k umytí postiženého použít mýdlo. 

Postiženému zajistíme lékařské ošetření 

6.6.3. Zasažení očí 

Jsou-li zasaženy oči, vyjmeme postiženému kontaktní čočky a minimálně po dobu 

deseti minut vyplachujeme postiženému oči proudem vody. Po tuto dobu je potřeba 

držet postiženému víčka rozevřená. Po této době zajistíme lékařské, nejlépe odborné 

vyšetření. 
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6.6.4. Požití 

Dojde-li k požití, pak nevyvoláváme zvracení a pokud postižený zvrací, potom dáváme 

bedlivý pozor na to, aby nevdechl zvratky zpět. Zajistíme lékařské ošetření a 

postiženého vybavíme obalem požité látky, nebo jejím bezpečnostním listem, aby 

lékaři přesně věděli, co postižený požil. 

 

6.7 Shrnutí chemické první pomoci 

V mnoha případech jsou si postupy první pomoci velice podobné, ba dokonce takřka 

stejné. Vyskytující se podobnosti jsou: 

V případě požití – Zvracení vyvoláváme, pouze pokud postižený požil toxickou, nebo 

vysoce toxickou látku. 

Kontakt kůží – Při potřísnění kůže platí pravidlo, že se postiženému svlékne oděv ze 

zasaženého místa a pak je omýván velkým množstvím vody. 

Zasažení očí – Jsou-li zasaženy oči, musíme je vymýt proudem vody po dobu minimálně 

deseti minut a následně zajistit odborné lékařské ošetření postiženého. 

Nadýchání – Při nadýchání přerušíme expozici a postiženého dopravíme na čerstvý 

vzduch. 

Ve většině případů, kdy poskytujeme první pomoc po zásahu chemickou látkou, je 

nutné zajistit následující lékařské ošetření. Toto by se rozhodně nemělo podceňovat, 

aby se předešlo případným následným zdravotním komplikacím postiženého. 

 

6.8.První pomoc při úrazech nezpůsobených chemikáliemi 

V první pomoci jsme se zatím soustředili na chemickou první pomoc při zasažení 

škodlivou chemickou látkou. V laboratoři ale může dojít i k jiným, povahově 

mechanickým úrazům. Následuje stručné shrnutí ošetřování takovýchto úrazů[44] [45]. 
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6.8.1. Krvácení 

Malé krvácení. Malé krvácení je takové, které snadno ustane. Ošetření spočívá 

v očištění rány, desinfekci okolí a aplikaci sterilního krytí. I při ošetřování malé rány 

dbáme na vlastní bezpečí a před ošetřováním si navlékneme ochranné rukavice. 

Prudké krvácení z končetiny. Při tomto typu krvácení postiženého položíme a ránu 

stlačíme. Nejlépe sterilním kusem látky, není-li po ruce, pak můžeme použít například 

kapesník, pokud nemáme k dispozici nic, čím bychom ránu ucpali, pak ji stlačíme holou 

rukou. Zvedneme postiženou končetinu nad úroveň srdce a použijeme na ránu tlakový 

obvaz. V tomto případě také platí, že zkušenosti se nic nevyrovná a je nejlepší 

vyzkoušet si jak přikládat tlakový obvaz na školení první pomoci.  

Krvácení z nosu. Při krvácení z nosu stlačíme měkkou část nosu na dobu zhruba deseti 

minut, postiženého předkloníme, aby nemusel krev polykat, ale vyplivoval ji. Zátylek 

chladíme studeným obkladem. Poté co je nos uvolněn, by postižený neměl smrkat a 

kašlat minimálně po dobu třiceti minut. 

V případě, že krvácení z nosu nepřestane ani po deseti minutách, zajistíme 

postiženému lékařské ošetření. 

Ve všech případech krvácení se postiženého zeptáme, jestli netrpí špatnou srážlivostí 

krve, která by mohla ošetření výrazně zkomplikovat. 

6.8.2. Poranění kloubů 

Zde bude zmíněno pouze podvrknutí kloubu, ke kterému může dojít při zdánlivě zcela 

bezpečných situacích. 

První pomoc – Postižené místo chladíme, pozorujeme, jestli nedochází ke změně barvy 

končetiny následkem úrazu. Poraněné místo fixujeme. Při přetrvávající bolesti anebo 

tvorbě otoku dopravíme postiženého k lékařskému ošetření 

6.8.3.Popálení 

Nejprve uhasíme všemi dostupnými prostředky oheň, popřípadě zamezíme další 

expozici horké škodliviny. Pokud došlo k popálení zvláště přilnavou látkou, jako je 
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dehet, nebo plasty, okamžitě polijeme postižená místa studenou vodou, nebo 

popáleného ponoříme do vody. Z popálené plochy nestrháváme oblečení, ani případně 

přilnutou látku. Odstraňujeme jenom volné žhavé, nebo chemicky působící předměty. 

Po ochlazení kryjeme popálenou plochu čistým sterilním obvazem, popřípadě jinou 

čistou látkou. Došlo-li k vdechnutí horkých par, je možno vypláchnout popálenému 

ústa studenou vodou, dovoluje-li to jeho stav, může se vody i napít. Popálenému 

zajistíme bezodkladně lékařské ošetření. [32] 

 

6.9. Závěr první pomoci 

Toto byl výčet z možných úrazů, ať už chemických nebo nechemických, které se mohou 

v chemické laboratoři vyskytnout. Jde především o krátký seznam postupů, jak se 

zachovat dojde-li k některému z těchto úrazů. V hodině za žáky odpovídá učitel a je 

tedy na něm, aby věděl jak se v krizové situaci zachovat. Naneštěstí, když dojde k úrazu, 

vstupuje do situace ještě druhá, psychická část. Přestože může pedagog teoreticky 

naprosto přesně vědět, co musí udělat, v rozhodujícím okamžiku může mít najednou 

v hlavě prázdno, protože bude stržen situací. Člověk dopředu neví, jak jeho tělo na 

krizovou situaci zareaguje, jestli bude několik vteřin stát a uvažovat o tom, co by bylo 

nejlepší udělat, nebo jestli se okamžitě vymrští do akce, aniž by o tom vůbec přemýšlel. 

Předcházet takovémuto ‚zamrznutí‘ se dá nácvikem krizových situací, byť ani tato 

metoda není stoprocentní zárukou toho, že se v době krize pedagog zachová situačně 

správně. V České republice jsou k dispozici kurzy první pomoci jak tradiční, tak i více 

nekonvenční, kdy kurz začíná hned při příjezdu modelovou krizovou situací. I takovou 

podobu můžou mít zdravotnické kurzy, záleží na jednotlivci, jaký přístup preferuje. 

Pro rychlou orientaci byly zpracovány Pohotovostní kartičky (obrázek 3), které jsou 

svým formátem vhodné k uložení do lékárničky, aby byly při krizových situacích 

snadněji dosažitelné. Čtyři kartičky, shrnující jak se zachovat v případě požití chemikálie, 

vdechnutí chemických par, zasažení oka a potřísnění chemikálií jsou k dispozici níže: 
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Pohotovostní kartička 

Student SPOLKL látku 

Toxickou: Vyvolat zvracení, pak 

podat studentovi 20 rozdrcených 

tablet živočišného uhlí a okamžitě 

volat záchrannou službu! 

Jinou než toxickou: Zvracení 

nevyvolávat.  

Žíravina – Vypláchnout ústa vodou a 

dát vypít 200-500 mL studené vody. 

Podle situace volat 155 

Zdraví škodlivá – podat 5 rozdrcených 

tablet akt. uhlí 

Dráždivá – podat 1-2 rozdrcené 

tablety akt. uhlí 

Zajistit lékařské ošetření 

 

Pohotovostní kartička 

Student se NADÝCHAL chemikálie: 

Přerušit expozici nebezpečné látky 

Dopravit studenta na čerstvý vzduch. 

 

Zajistit lékařské ošetření pokud: 

U studenta přetrvává dušnost, nebo 

podráždění. 

Vdechl látku schopnou po požití 

poškodit plíce. 

Vdechl látku toxickou. V případě 

vdechnutí většího množství volat linku 

155. 

Pohotovostní kartička 

Chemikálie zasáhla OČI 
Vyjmout postiženému kontaktní 

čočky 

 

Provést výplach očí po dobu 

minimálně 10 minut. Během 

výplachu je nutné držet oči 

rozevřené. 

 

Zajistit postiženému odborné 

lékařské ošetření, v případě 

rozsáhlého zasažení žíravinou či 

látkou toxickou volat 155. 

Pohotovostní kartička 

Student se Potřísnil chemikálií: 

Svléknout postiženému oděv ze 

zasaženého místa. 

Došlo-li k potřísnění žíravinou, pak 

sundat i kovové předměty ze zasažené 

oblasti. 

Postižené místo omýt velkým 

množstvím nejlépe vlažné vody. 

Došlo-li k potřísnění látkou toxickou, 

nebo žíravinou, pak podle rozsahu 

volat 155 nebo zajistit lékařské 

ošetření. 

Lékařskou pomoc zajistit pokud po 

potřísnění přetrvává podráždění. 

Obrázek 3 - Pohotovostní kartičky 
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7. Tvorba základu webových stránek 

Aby bylo možné umístit informace získané při vypracování této práce na internet, je 

nutné sestavit základní systém odkazů a náplně stránek, který bude později 

přizpůsoben formátu webu www.studiumchemie.cz.  

Za tímto účelem bylo nutné zvolit program na tvorbu tohoto základu a také jaký typ 

jazyka bude použit. V zájmu co nejjednodušší tvorby a údržby stránek byl zvolen jazyk 

programování HTML. Se zvoleným jazykem se postoupilo k výběru programu, ve 

kterém budou stránky vytvořeny. V úvahu připadaly tři programy: Microsoft Expression 

web, PSPad a CoffeeCup free HTML editor. Na vyzkoušení práce ve všech třech 

programech byl zvolen Coffee Cup free HTML editor jako program nejvhodnější pro 

daný úkol.  

V tomto programu byla poté vytvořena za použití základních nástrojů HTML kódu síť 

stránek propojená odkazy. Na tyto stránky byly umístěny formulace zákonů a vyhlášek 

České republiky a i jejich silně zjednodušený překlad do běžné mluvy. Velmi 

zjednodušený překlad byl zvolen proto, že práce pedagoga je časově velice náročná a 

jakékoliv přiblížení tohoto této těžko uchopitelné tématiky je žádoucí. 

Byla vytvořena síť stránek propojených odkazy, na kterých se kromě přesné formulace 

zákonů, sloužící k snadnějšímu přístupu k aktualizaci, nachází i běžnou mluvou shrnutý 

význam zákona. Kromě toho jsou na stránky vloženy základy první pomoci se zvláštním 

důrazem na chemickou první pomoc. 

V rámci této práce je počítáno s udržováním obsahu stránek na takové úrovni, aby byl 

stále aktuální. Tedy že změny zmiňovaných zákonů, případně vydání zákonů nových, 

budou uvedeny v co nejkratší době po zveřejnění. 

Cílem těchto stránek je poskytnout středoškolským pedagogům snadno dosažitelný 

zdroj formulací zákonů, týkajících se bezpečnosti práce a zároveň jim usnadnit 

pochopení těchto formulací a jejich dopadu na praxi středoškolské laboratoře. 
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8. Závěr 

Byly prostudovány právní dokumenty, které souvisí s problematikou bezpečnosti práce 

ve středoškolské laboratoři. Jako nejrelevantnější byly vyhodnoceny zákon č. 561/2004 

Sb. (školský zákon),[19] zákoník práce, tedy zákon č. 262/2006 Sb.[20] ve znění platném 

od 1. 1. 2014 a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.[3] Mezi další právní 

dokumenty, které mají na danou oblast vliv, patří zákon č. 350/2011 (chemický 

zákon)[8], Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008[31] a vyhláška č. 

369/2005 Sb.[39]  

Z těchto nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení, stejně jako i z dalších, v textu 

uvedených, byly vybrány konkrétní části, pro toto téma podstatné. Tyto části byly 

shrnuty a byl proveden jejich neodborný výklad, kdy autor práce předkládá svoji 

interpretaci formulací v zákoně. 

Na základě studia uvedených dokumentů lze vyvodit, že na studenty v chemických 

laboratořích se vztahuje zákoník práce, tedy zákon č. 262/2006 Sb.,[20] přičemž tento 

fakt byl dán do souvislosti s povinností zaměstnavatele, v našem případě tedy školy,  

plně hradit náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými jsou v laboratoři 

laboratorní brýle, plášť nebo rukavice. 

Dále bylo ze zákona č. 258/2000 Sb. zjištěno s jakými látkami mohou pracovat studenti 

od 15 do 18 ti let. Pokud jejich práci přímo dozoruje osoba s odbornou kvalifikací, 

mohou pracovat se žíravinami, látkami toxickými i vysoce toxickými. 

Dále byl v souvislosti s tématem práce prozkoumán další dokument - norma ČSN 01 

8003. Tato norma, přestože se jí učitelé nemusí řídit, je základem každého 

laboratorního řádu svými základními pravidly o uchovávání chemikálií, technické 

vybavenosti laboratoře a likvidováním odpadů. Je-li pracováno v souladu s pravidly 

v této normě uvedenými, může chemik právě touto normou v případě nehody dokázat 

dodržení základní bezpečnosti práce. 

Oblast první pomoci byla prozkoumána a v práci byly uvedeny její zásady, obzvláště při 

úrazu způsobeném chemickou látkou. Byly vytvořeny čtyři Pohotovostní kartičky, které 

shrnují základní pravidla při řešení těchto úrazů. 
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V práci jsou také zahrnuty praktické rady ohledně správného ukládání chemikálií. 

Byl vytvořen základ webu, kde problematika legislativní je uvedena na devíti stránkách 

a první pomoc je na stránkách osmi. 
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Příloha 1 

Přílohou 1 jsou HTML stránky Chemické paragrafy nahrané společně s elektronickou 

verzí práce. 
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Příloha 2 

 

Vyhláška 369/2005 Sb. 

Z vyhlášky 369/2005 Sb. [38] byly vybrány látky, které jsou klasifikované jako výbušniny 

a dále látky klasifikované jako vysoce toxické. S většinou z nich se ve školní laboratoři 

nesetkáte, ale pro úplnost informací jsou zde uvedeny. 

Výbušiny: 

 Směs 5-((4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfato-2-naftyl)azo)-2,5diethoxyfebyl)azo-2-

((3-fosfonofenyl)azo)benzoová kyselina ve směsi s 5-((4-(7-amino-1-hydroxy-3-

sulfo-2-naftyl)ato)-2,5-diethoxyfenyl)azo)-3-((3-fosfonofenyl)azo)benzoovou 

kyselinou 

 2-Amino-4,6-dinitrofenol 

 Azid olovnatý 

 3-(azidosulfonyl)benzoová kyselina 

 2,2´-Azobis(2-methylpropannitril) 

 Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin 

 Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin, amonná sůl 

 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrát 

 5-terc-Butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen 

 Dibenzoylperoxid 

 2,2-Dibrom-2-nitroethan-1-ol 

 Diethylenglykol-dinitrát 

 Dichlorethyn 

 Dichroman amonný 

 4-(Dimethylamino)benzen-1-diazonium-4-hydroxy-3-karboxybenzen-1-sulfonát 

 (R ) -2,3-Epoxypropan-1-ol 

 Ethyl-2-(isokyanatosulfonyl)benzoát 

 Ethyl-3,3-bis(terc-pentylperoxy)butanol 

 Ethylen-dinitrát 
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 Ethyl-nitrát 

 Fulminát rtuťnatý 

 Hydrazinium-trinitromethanid 

 1-Hydroperoxycyklohexylperoxid 

 4-hydroxy-3-(4-(2-methoxy-4-(3-sulfanatofenylazo)fenylazo)-3-methylfenylazo)-

6-(3-sulfanatoanilino)naftalen-2-sulfonát trilithný 

 2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen 

 5-(3-((4-(2-Chlor-5-sulfanatoanilino)-6-(3-karboxylatopyridino)-1,3,5-triazin-2-

yl)amino)-2-oxido-5-sulfonatofenyl)-3-fenyl-1-(2-karboxylato-5-

sulfonatofenyl)formazan, měďnatý komplex, trisodná sůl 

 Jodylbenzen 

 3(4)-Jodylbenzoan vápenatý 

 Kyanid-oxid rtuťnatý 

 Mannitol-hexanitrát 

 Methyl-3-(isokyanatosulfonyl)thiofen-2-karboxylát 

 N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroanilin 

 Nitrocelulosa, obsah dusíku > 12,6% 

 Nitroglycerin (glycerol –trinitrát) 

 Pikrová kyselina a její soli 

 ((Propan-1,3-diyl)dinitrilo)tetraoctan draselno-železnatý hemihydrát 

 Směs esterů 3,3,3´,3´,-tetramethyl-1,1´-spirobiindan-5,5´,6,6´,7,7´-hexolu a 6-

diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonové kyseliny 

 1,2,3,4-Tetranitrokarbazol 

 2,4,6-Trinitroanisol 

 1,3,5-Trinitrobenzen 

 2,4,6-Trinitrofenol 

 2,4,6-trinitro-m-xylen 

 2,4,6-Trinitro-p-kresol 

 2,4,6-Trinitroresorcin 

 2,4,6-Trinitroresorcin, olovnatá sůl 

 2,4,6-Trinitrotoluen 
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 Směs 4,4´,4´´-((2,4,6-trioxohexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-

triyl)tris(methylen(3,5,5-trimethylcyklohexan-3,1-

diyl)iminokarbonyloxyethylen(ethylimino)))trisbenzen-1-diazonium-

tris(diisobutylmaftalensulfonát), 4,4´,4´´,4´´´-((ureylenbis((1,5,5-

trimethylcyklohexan-3,1-diyl)methylen(2,4,6-trioxohexahydro-1,3,5-triazin-1,3-

triyl)))tetrakis(methylen3,5,5-trimethylcyklohexan-3,1-

diyl)iminokarbonyloxyethylen(ethylimino)))tetrakisbenzen-1-diazonium-

tetrakis(diisobutylnaftalensulfonát) 

 

Látky vysoce toxické 

 Akonitin 

 Akrylaldehyd 

 Aldikarb 

 Alkylplumbany (T+ do c>0,5%, od 0,5% do 0,1% T, pak jen Xn) 

 ANTU (ISO) = (1-nafytl)thiomočovina 

 Arsenovodík 

 Atropin 

 Atropin, soli 

 Azid sodný 

 Azinfos-ethyl (ISO) 

 Azinfos-methyl (ISO) 

 Aziridin 

 ((Benzothiazol-2-yl)sulfanyl)methylthiokyanát 

 Berylliun 

 Beryllium sloučeniny (s Vlámkou křemičitanů beryllnato-hlinitých) 

 2,2´-Bioxiran 

 Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin 

 Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin, amonná sůl 

 Bis(2-chlorethyl)ether 

 2,5-Bis(isokyanatomethyl)bicyklo(2,2,1)heptan 

 Blasticidin-s 
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 Brodifakum 

 Brom 

 Bromid boritý 

 Bromoxynil (ISO) a jeho soli (T+ do 7%, od 7% do 1% T, od 1% do 0,1% Xn) 

 Brucin 

 Brucin-sulfát, brucin-nitrát, brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát, 

sloučenina s (S)1(1-methlheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem (1:1) 

 But-2-enal, (E)-but-2-enal 

 terc-Butylarsin 

 Cykloheximid 

 Demefion-O (ISO) 

 Demefion-S (ISO) 

 Demeton 

 Demeton-O (ISO) 

 Demeton-S (ISO) 

 Dialifos (ISO) 

 Dieldrin (ISO) 

 Diethylenglykol-dinitrát 

 Difacinon (ISO) 

 Difenakum 

 1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid 

 1,4-Dichlorbut-2-en (T+ do 7%, pak T) 

 Dichlorvos (ISO) 

 Dichroman amonný (T+ do 7%, od 7% T) 

 Dichroman draselný (T+ do 7%, od 7% T) 

 Dichroman sodný, bezvodý (T+ do 7%, od 7% T) 

 Dichroman sodný dihydrát  (T+ do 7%, od 7% T) 

 1,3-Diisokyanato-2-methylbenzen, 1,3-diisokyanato-4-methylbenzen, 1,4-

diisokyanato-2-methylbenzen 

 Dikrotofos (ISO) 
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 Dikvat dibromid, dikvat dichlorid, 6,7-dihydropyrido(1,2- 2,1-

c)pyryzinediylium dihydroxid 

 Dimefox (ISO) 

 imethyl(1,1´-(dimythylsilandiyl)di(1,2,3,3a,7a- )-1H-inden-1-yl)hafnium 

 Dimethyl-(4-(methylsulfanyl)fenyl)-fosfát 

 (2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-(N-((N-butoxykarbonyl-N-

methylamino)sulfanyl)-N-methylkarbamát) 

 Dimethylhydrargyrium, diethylhydrargyrium 

 7,7-Dimethyloktanoylchlorid 

 N,N-dimethylsulfamoylchlorid 

 Dimethyl-sulfát 

 2,4-Dinitroanilin 

 Dinitrobenzen, 1,4-dinitrobenzen, 1,3-diitrobenzen, 1,2-dinitrobenzen 

 4,6-Dinitro-o-kresolát amonný 

 Dinoterb (ISO) 

 Dinoterb, soli a estery 

 Dioxathion (ISO) (T+ do 7%, od7% do 1% T, od 1% do 0,1% Xn) 

 Disulfoton (ISO) 

 DNOC = 4,6-dinitro-o-kresol 

 Endrin (ISO) 

 Ergokalciferol 

 Ethoprofos (ISO) 

 Ethyl-bromacetát 

 Ethylen-dinitrát 

 Ethyl-chlorformiát 

 O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothionát 

 S-(2-Ethylsulfinyl)ethyl)-O,O-dimethyl-fosforodithioát 

 Fenamfiros (ISO) (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

 Fenbutatinoxid (ISO) 

 ((3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-

dimethylcyklopropan-1-karboxylát 
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 ((3-Fenoxyfenyl)kyanmethyl)-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylát 

 Fensulfothion 

 Fentinacetát (ISO) 

 Fentinhydroxid (ISO) 

 Fluenetil (ISO) 

 Fluor 

 Fluoracetamid 

 Fluorid boritý 

 Fluorid kademnatý (T+ do 7%, pak T) 

 Fluoroctan sodný 

 Fluoroctová kyselina a její soli rozpustné ve vodě 

 Fluorovodík 

 Fonofos (ISO) 

 Forát (ISO) 

 Formetanat 

 Formetanat-hydrochlorid 

 Fosacetim (ISO) 

 Fosfamidon 

 Fosfid hlinitý 

 Fosfid hořečnatý 

 Fosfid vápenatý 

 Fosfid zinečnatý 

 Fosfin 

 Fosfolan (ISO) 

 Fosfor bílý 

 Fosthietan 

 Fysostigmin a jeho soli 

 Guazatin 

 Hexachlorcyklopenta-1,3-dien 

 2-Hydroxy-2-methylpropannitril 
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 Směs: cis- a trans-4-hydroxy-3-(3-(4-((4-(trifluormethyl)benzyl)oxy)fenyl)-

1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)kumarin 

 Hyoscyamin a jeho soli 

 2-Chlor-1,3,5-triniotrobenzen 

 O-(5-Chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát 

 5-Chlor-6-(((N-methylkarbamoyl)oxy)imino)bicyklo)2,2,1)heptan-2-katbonitril 

 2-Chlorethan-1-ol (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

 Chlorethanal (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

 Chlorfenvinfos (ISO) 

 Chlorid boritý 

 Chlorid fosforečný 

 Chlorid fosforitý 

 Chlorid kademnatý 

 Chlorid karbonylu 

 Chlorid rtuťnatý 

 Chlormefos 

 Chlornitroaniliny 

 Chlorfacinon 

 Chlorthalonil (ISO) (T+ do 7%, T od 7% do 1%) 

 Chlorthiofos (ISO) 

 Cholekalciferol 

 Chroman sodný (T+ do 7%, pak T) 

 3,3´-Iminodi(propan-1-amin) 

 IPSP 

 Isobenzan (ISO) 

 Isodrin 

 Isolan 

 (2-4-Isopropenylfenyl)propan-2-yl)izokyanát 

 Kadmium, oxid kademnatý 

 Karbofuran (ISO) 

 Krimidin (ISO) 
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 Kumafos (ISO) 

 Kumatetrayl 

 Kyanid kademnatý (T+ do 7%, od 7 do 1% T) 

 Kyanid vápenatý 

 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidů a 

kyanid-oxidu rtuťnatého) 

 Kyanovodík 

 Kyanthoat (ISO) 

 Kysleina fluorovodíková (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

 -cyhalothrin (ISO) 

 Mefosfolan (ISO) 

 Methamidofos (ISO) 

 Methidathion (ISO) 

 Methomyl (ISO) 

 4-Methoxyanilin 

 Methylen-dithiokyanát 

 Methyl-chlorformiát 

 Methyl-isokyanát 

 Mevinfos (ISO) (T+ do 7%, T od 7% do 1%) 

 Mexakarbat (ISO) 

 Mipafox 

 Monokrotofos (ISO) 

 Nikotin (ISO) a jeho soli 

 Nitroglycerin 

 2-Nitro-p-anisidin 

 N-Nitrosodimethylamin (T+ do 7%, od 7% T) 

 Oxamyl 

 Oxid arsenitý 

 Oxid berylnatý 

 Oxid dusičitý a jeho dimer 

 Oxid chloričitý 
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 Oxid chromový (T+ do 7%, pak T) 

 Oxid osmičelý 

 Oxydisulfoton (ISO) 

 Parakvat-dichlorid, parakvat-dimethylsulfát 

 Parathion (ISO) 

 Parathion-methyl (ISO) 

 Pentachlorfenol 

 Pentachlorfenolát sodný a pentachlorfenolát draselný 

 Pilokarpin a jeho soli 

 Potasan (T+ do 7%) 

 Produkt reakce kysliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,3-diaminu 

 Propano-3-lakton  

 Propylenimin (T+ do 7%, pak T) 

 Prothoát (ISO) 

 Pyrazoxon 

 Rtuť a její organické a anorganické sloučeniny 

 Scillirosid 

 Seleničitan sodný 

 Schradan (ISO) 

 Síran kademnatý (T+ do 7%, pak T) 

 Síran thallný 

 Skopolamin a jeho soli 

 Strychnin a jeho soli 

 Sulfan 

 Sulfotep (ISo) (T+ do 7%) 

 TEPP (ISO) 

 Terbufos (ISO) 

 1,1,2,2-Tetrabromethan (T+ do 7%) 

 4,4,5,5-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on 

 1,1,2,2-Tetrachlorethan (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

 Tetrakarbonyl niklu 
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 Thallium a jeho sloučeniny 

 Thiofanox 

 Thionazin 

 Triamifos (ISO) 

 Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan 

 Triethylstannan, sloučeniny 

 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (T+ do 7%) 

 Trichlornitromethan 

 Trichloronat 

 Trimethylstannan, sloučeniny 

 1,3,5-Trinitrobenzen 

 Uran a jeho sloučeniny 

 Ziram (ISO) (T+ do 7%, od 7% do 1% T) 

Příloha 3 

NV 19/2003 Sb. změněno NV 1/2010 Sb. 

§1 Základní ustanovení[29] [30] 

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví technické 

požadavky na hračky. 

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje jakýkoliv výrobek navrženy nebo 

zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let.  

… 

§2 Podmínky uvedení hraček na trh 

(1) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo 

zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem 

předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Na trh nesmějí být uvedeny hračky, 

které nesplňují technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen 

„základní požadavky“) 

(2) Hračky musí vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto 

nařízení ve stavu, v němž se uvádí na trh, a to s přihlédnutím k době předvídatelného a 
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obvyklého používání. 

 

Příl. 2 

Základní požadavky na bezpečnost hraček 

I. 

Všeobecné zásady 

1. V souladu s požadavky §2 musí být zajištěna ochrana uživatelů hraček a třetích osob 

před ohrožení zdraví a před nebezpečím úrazu za předpokladu, že hračky jsou 

používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé 

chování dětí. Jedná se o rizika, která 

a)souvisí s návrhem, konstrukcí nebo chemickým složením hračky, 

b) vyplývají z použití hračky a nemohou být zcela vyloučena úpravou její konstrukce a 

chemického složení, aniž by se tím změnila její funkce nebo odstranily její základní 

vlastnosti. 

2. Stupeň nebezpečí při používání hračky musí být přiměřený schopnostem uživatele a 

případného dohledu. … 

 

II. 

Zvláštní nebezpečí 

2. Hořlavost 

a) Hračky se nesmějí stát v okolí dítěte nebezpečným hořlavým prvkem. Musí být 

vyrobeny z materiálů, které 

-při přímém působení plamene nebo jiskry nebo jiného zdroje zapálení nesmějí hořet, 

nebo 

-jsou těžko zapalitelné (přerušení hoření při oddálení plamene), nebo 

-po zapálení hoří pomalu a umožňují pouze pomalé šíření plamene, nebo 

-bez ohledu na chemické složení hračky zpomalují proces hoření. 

b) Hračky nesmějí obsahovat žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát hořlavými 

po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem 

nepostradatelným pro své použití, zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, 

modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, smaltování, fotografické nebo 
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podobné práce, obsahují směsi nebezpečné ve smyslu zvláštního právního předpisu 

upravujícího oblast chemických látek nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto 

tříd nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1272/2008 ze dne 16. Prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

(dále jen „nařízení (ES) č. 1272/2008“): 

-třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6. a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 

1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 

-třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a 

plodnost na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky, 3.9 a 3.10, 

-třída nebezpečnosti 4.1, nebo 

-třída nebezpečnosti 5.1 

c) Hračky nesmějí při použití podle §2 odst. 1 vytvářet nebezpečí výbuchu nebo 

obsahovat výbušné prvky nebo látky. … 

d) Hračky, zejména chemické hry a hračky, nesmějí obsahovat látky nebo směsi: 

-které mohou po smíchání explodovat v důsledku: 

-chemických reakcí nebo zahřátí 

-smíchání s oxidačními látkami, 

-které obsahují těkavé a ve vzduchu vznětlivé sloučeniny, které by mohly vytvořit 

hořlavou nebo výbušnou směs par se vzduchem. 

3. Chemické vlastnosti 

a) Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby při použití podle §2 odst. 1 

nepředstavovaly nebezpečí pro zdraví, popř. nemohly vytvářet nebezpečí úrazu vlivem 

požití, při spolknutí, vdechnutí nebo při styku s pokožkou, se sliznicemi nebo při vniknutí 

do očí. Hračky musí být v každém případě v souladu s příslušnými právními předpisy pro 

určité skupiny výrobků, nebo předpisy týkajícími se zákazu, omezeného použití nebo 

označování určitých nebezpečných látek a směsí. 

… 

c) Hračky nesmějí obsahovat směsi nebezpečné ve smyslu zvláštního právního předpisu 

upravujícího oblast chemických látek ani látky, které splňují kritéria některé z těchto 

tříd nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1272/2008 ze dne 16. Prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
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(dále jen „nařízení (ES) č. 1272/2008“): 

-třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6. a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 

1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 

-třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a 

plodnost na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky, 3.9 a 3.10, 

-třída nebezpečnosti 4.1, nebo 

-třída nebezpečnosti 5.1, 

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si s nimi hrají. V každém 

případě je zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být 

používány jako takové při použití hračky. 

Pokud je však určitý omezený počet látek nebo směsí nezbytný pro funkci některých 

hraček, jako je tomu zejména u materiálů a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, 

modelování z plastu nebo z keramiky, smaltování, fotografování a podobných činností, 

je toto množství přípustné jen tehdy, pokud nepřekročí maximální hodnotu koncentrace 

definovanou pro každou nebezpečnou látku nebo směs v technických normách podle §2 

odst. 3 za předpokladu, že tyto látky a směsi odpovídají klasifikačním pravidlům podle 

zvláštního právního předpisu, pokud jde o označování, aniž je dotčen bod 4 přílohy č. 3 

k tomuto nařízení. 

… 

Příl.3 

Upozornění a bezpečnostní pravidla při používání hraček 

… 

4. Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo přípravky. Chemické hračky 

a) Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být 

v návodech k použití hraček obsahujících směsi, které jsou nebezpečné, nebo látky, 

která splňují kritéria některé z těchto tříd nebezpečnosti stanovených v příloze I: 

-třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6. a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 

1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 

-třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a 

plodnost na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky, 3.9 a 3.10, 

-třída nebezpečnosti 4.1, nebo 
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-třída nebezpečnosti 5.1, 

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný 

charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel 

dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena 

první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při 

použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah 

velmi malých dětí. 

… 

Výše zmiňované třídy nebezpečnosti v (ES) č. 1272/2008 jsou následující: 

2.1 Výbušniny 

2.2 Hořlavé plyny 

2.3 Hořlavé aerosoly 

2.4 Oxidující plyny 

2.6 Hořlavé kapaliny 

2.7 Hořlavé tuhé látky 

2.8 Samovolně reagující látky a směsi 

 A-jakákoli samovolně reagující látky nebo směs, která může ve svém obalu 

detonovat nebo rychle deflagrovat 

 B –jakákoli samovolně reagující látka nebo směs mající výbušné vlastnosti, která 

ve svém obalu nedetonuje ani rychle nedeflagruje, je však v tomto obalu náchylná 

k tepelné explozi 

 Pozn. Deflagrace je termín popisující podzvukové hoření, které se šíří tepelnou 

vodivostí, na rozdíl od detonace, která je nadzvuková a šíří se pomocí rázové vlny. 

2.9 Samozápalné kapaliny 

2.10 Samozápalné tuhé látky 

2.12 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

2.13 Oxidující kapaliny 

2.14 Oxidující tuhé látky 

2.15 Organické peroxidy 

3.1 Akutní toxicita 

3.2 Žíravost/dráždivost pro kůži 
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3.3 Vážné poškození očí/podráždění očí 

3.4 Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 

3.5 Mutagenita v zárodečných buňkách 

3.6 Karcinogenita 

3.7 Toxicita pro reprodukci 

3.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

3.9 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

3.10 Nebezpečnost při vdechnutí 

4.1 Nebezpečnost pro vodní prostředí 

5.1 Nebezpečnost pro ozónovou vrstvu 
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Příloha 4 

Seznam R- a S- vět 

R-věty 

R1: Výbušný v suchém stavu 

R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 

R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů 

zapálení 

R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 

R5: Zahřívání může způsobit výbuch 

R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 

R7: Může způsobit požár 

R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 

R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem 

R10: Hořlavý 

R11: Vysoce hořlavý 

R12: Extrémně hořlavý 

R14: Prudce reaguje s vodou 

R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 

R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami 

R17: Samovznětlivý na vzduchu 

R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 

R19: Může vytvářet výbušné peroxidy 
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R20: Zdraví škodlivý při vdechování 

R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží 

R22: Zdraví škodlivý při požití 

R23: Toxický při vdechování 

R24: Toxický při styku s kůží 

R25: Toxický při požití 

R26: Vysoce toxický při vdechování 

R27: Vysoce toxický při styku s kůží 

R28: Vysoce toxický při požití 

R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou 

R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým 

R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 

R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami 

R33: Nebezpečí kumulativních účinků 

R34: Způsobuje poleptání 

R35: Způsobuje těžké poleptání 

R36: Dráždí oči 

R37: Dráždí dýchací orgány 

R38: Dráždí kůži 

R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 

R40: Podezření na karcinogenní účinky 

R41: Nebezpečí vážného poškození očí 



92 
 

R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 

R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu 

R45: Může vyvolat rakovinu 

R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností 

R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví 

R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování 

R50: Vysoce toxický pro vodní organismy 

R51: Toxický pro vodní organismy 

R52: Škodlivý pro vodní organismy 

R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R54: Toxický pro rostliny 

R55: Toxický pro živočichy 

R56: Toxický pro půdní organismy 

R57: Toxický pro včely 

R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí 

R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu 

R60: Může poškodit reprodukční schopnost 

R61: Může poškodit plod v těle matky 

R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti 

R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 

R64: Může poškodit kojené dítě 
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R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

R68: Možné nebezpečí nevratných účinků 

 

S-věty 

S1: Uchovávejte uzamčené 

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí 

S3: Uchovávejte na chladném místě 

S4: Uchovávejte mimo obytné objekty 

S5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce) 

S6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce) 

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený 

S8: Uchovávejte obal suchý 

S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený 

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S14: Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 

S15: Chraňte před teplem 

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 

S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 

S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte 
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S20: Nejezte a nepijte při používání 

S21: Nekuřte při používání 

S22: Nevdechujte prach 

S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) 

S24: Zamezte styku s kůží 

S25: Zamezte styku s očima 

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc 

S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu 

specifikuje výrobce) 

S29: Nevylévejte do kanalizace 

S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu 

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S36: Používejte vhodný ochranný oděv 

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice 

S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu 

dýchacích orgánů 

S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej 

S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce) 

S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
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S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně 

dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce) 

S43: V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud 

zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“) 

S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

(je-li možno, ukažte toto označení) 

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce) 

S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce) 

S49: Uchovávejte pouze v původním obalu 

S50: Nesměšujte s … (specifikuje výrobce) 

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy 

S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce 

S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo 

nebezpečné odpady 

S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 

S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci 

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy 

S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo označení 
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S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a 

ponechte jej v klidu 

S64: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při 

vědomí) 

 

H-věty 

H200 – Nestabilní výbušnina. 

H201 – Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. 

H202 – Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. 

H203 – Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. 

H204 – Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. 

H205 – Při požáru může způsobit masivní výbuch. 

H220 – Extrémně hořlavý plyn. 

H221 – Hořlavý plyn. 

H222 – Extrémně hořlavý aerosol. 

H223 – Hořlavý aerosol. 

H224 – Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 – Hořlavá kapalina a páry. 

H228 – Hořlavá tuhá látka. 

H240 – Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241 – Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242 – Zahřívání může způsobit požár. 

H250 – Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H251 – Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 

H252 – Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit. 

H260 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. 

H261 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H270 – Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. 

H271 – Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. 
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H272 – Může zesílit požár; oxidant. 

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 

H281 – Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem. 

H290 – Může být korozivní pro kovy. 

H300 – Při požití může způsobit smrt. 

H301 – Toxický při požití. 

H302 – Zdraví škodlivý při požití. 

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H311 – Toxický při styku s kůží. 

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 – Dráždí kůži. 

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

H330 – Při vdechování může způsobit smrt. 

H331 – Toxický při vdechování. 

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací 

potíže. 

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H340 – Může vyvolat genetické poškození . 

H341 – Podezření na genetické poškození . 

H350 – Může vyvolat rakovinu . 

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny . 

H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky . 

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky . 

H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370 – Způsobuje poškození orgánů . 

H371 – Může způsobit poškození orgánů . 
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H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici ostatní 

cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici 

ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

 

 

EUH 001 – Výbušný v suchém stavu. 

EUH 006 – Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 

EUH 014 – Prudce reaguje s vodou. 

EUH 018 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 

EUH 019 – Může vytvářet výbušné peroxidy. 

EUH 044 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 

EUH 029 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. 

EUH 031 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH 032 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

EUH 070 – Toxický při styku s očima. 

EUH 071 – Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

EUH 059 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. 

EUH 201 – Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo 

olizovat děti. 

EUH 201A – Pozor! Obsahuje olovo. 

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo 

dosah dětí. 

EUH 203 – Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 204 – Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
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EUH 205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat 

nebezpečné plyny (chlor). 

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz 

informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. 

EUH 208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 209 – Při používání se může stát vysoce hořlavým. 

EUH 209A – Při používání se může stát hořlavým. 

EUH 210 – Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 

životní prostředí. 

P-věty 

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a 

neporozuměli jim. 

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz 

kouření. 

P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 

P220 – Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. 

P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály… 

P222 – Zabraňte styku se vzduchem. 

P223 – Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému 

vzplanutí. 

P230 - Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … 

P231 – Manipulace pod inertním plynem. 

P232 – Chraňte před vlhkem. 

P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu. 



100 
 

P235 – Uchovávejte v chladu. 

P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení. 

P241 – Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí. 

P242 – Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 

P243 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P244 – Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje. 

P250 – Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření. 

P251 – Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

P262 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

P263 – Zabraňte styku během těhotenství/kojení. 

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte …. 

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P281 – Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 

P282 – Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle. 

P283 – Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv. 

P284 – Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P285 – V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích 

cest. 

P231 + P232 – Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. 

P235 + P410 – Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. 

P301 – PŘI POŽITÍ: 

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: 

P303 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 

P304 – PŘI VDECHNUTÍ: 

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

P306 – PŘI STYKU S ODĚVEM: 
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P307 – PŘI expozici: 

P308 – PŘI expozici nebo podezření na ni: 

P309 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: 

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P311 – Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

lékaře. 

P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P320 – Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P321 – Odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P322 – Specifické opatření (viz … na tomto štítku). 

P330 – Vypláchněte ústa. 

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P332 – Při podráždění kůže: 

P333 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: 

P334 – Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P335 – Volné částice odstraňte z kůže. 

P336 – Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. 

P337 – Přetrvává-li podráždění očí: 

P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P340 – Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze 

usnadňující dýchání. 

P341 – Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v 

klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P342 – Při dýchacích potížích: 

P350 – Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou. 

P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P353 – Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
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P360 – Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom 

oděv odložte. 

P361 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. 

P363 – Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

P370 – V případě požáru: 

P371 – V případě velkého požáru a velkého množství: 

P372 – Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 

P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. 

P374 – Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. 

P375 – Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P376 – Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P377 – Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 

P378 – K hašení použijte …. 

P380 – Vykliďte _roctor. 

P381 – Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

P391 – Uniklý produkt seberte. 

P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

nebo lékaře. 

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P302 + P334 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P302 + P350 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej 

v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P304 + P341 – PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý 

vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
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P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 

ve vyplachování. 

P306 + P360 – PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte 

velkým množstvím vody a potom oděv odložte. 

P307 + P311 – PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

lékaře. 

P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  

P309 + P311 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P332 + P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  

P335 + P334 – Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do 

vlhkého obvazu. 

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P342 + P311 – Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

nebo lékaře. 

P370 + P376 – V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P370 + P378 – V případě požáru: K hašení použijte …. 

P370 + P380 – V případě požáru: Vykliďte prostor. 

P370 + P380 + P375 – V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu 

haste z dostatečné vzdálenosti. 

P371 + P380 + P375 – V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. 

Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P401 – Skladujte … 

P402 – Skladujte na suchém místě. 

P403 – Skladujte na dobře větraném místě. 

P404 – Skladujte v uzavřeném obalu. 

P405 – Skladujte uzamčené. 

P406 – Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou. 

P407 – Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. 

P410 – Chraňte před slunečním zářením. 
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P411 – Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF. 

P412 – Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122 oF. 

P413 – Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF. 

P420 – Skladujte odděleně od ostatních materiálů. 

P422 – Skladujte pod … 

P402 + P404 – Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P410 + P403 – Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. 

P410 + P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 

oC/122oF. 

P411 + P235 – Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF. Uchovávejte v chladu. 

P501 – Odstraňte obsah/obal … 


