
INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽOV 

 
Blahoprajeme Vám k  zakúpeniu našej obuvi, ktorá bola vyrobená vo veľmi vysokej kvalite. Prosíme prečítajte si pozorne tento 

návod, pretože Vám môže pomôcť zvoliť vhodný typ obuvi pre Vaše pracovné prostredie. Pred použitím obuv riadne vyskúšajte - 

príjemne sa budete cítiť len v pohodlnej, správne vybranej obuvi. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar 

obuvi nemôže byť dôvodom neskoršej reklamácie. 

Našim cieľom je Vaša spokojnosť a preto si dovoľujeme poskytnúť Vám niekoľko rád, ako so zakúpenou obuvou správne 

zaobchádzať. 

- Obuv používajte v danom prostredí podľa účelu, na ktorý je určená. 

- Obuv obúvajte pomocou obuváka, šnurovaciu obuv s rozviazanými šnurovadlom, aby sa nepolámala pätová časť. 

- Obuv často striedajte, hlavne v daždivom počasí, alebo pri zvýšenej potivosti nôh. 

- Obuv chráňte: 

pred mechanickým poškodením, hlavne tvrdými alebo ostrými predmetmi 

pred premáčaním, ak je obuv vyrobená z akéhokoľvek druhu usne 

pred stykom s chemikáliami, koncentrovanými saponátmi, rozpúšťadlami atď.   

Dôležité upozornenie: voľba správnej obuvi by mala byť založená na odhade rizík vo Vašom pracovnom prostredí a na 

požadovanom stupni ochrany. Pracovným podmienkam a predpokladanému riziku je tiež nutné prispôsobiť Váš odev. 

Stupeň ochrany, značenie 

Označenie CE znamená, že táto obuv spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 89/686/CEE týkajúceho sa osobnej ochrany: pohodlie, 

pevnosť, neškodnosť a ergonomické požiadavky. Toto označenie taktiež znamená, že táto obuv bola podrobená certifikácii CE.  

Zákony, normy, vyhlášky: 

Zákon č. 22/1997 Zb. v znení zákona č. 71/2000 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Nariadenie vlády 21/2003 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky 

ČSN EN ISO 20344:2005 Osobné ochranné prostriedky – Metódy skúšania obuvi 

ČSN EN ISO 20347:2005 Osobné ochranné prostriedky – Pracovná obuv 

ČSN EN ISO 20347/A1:2008 Osobné ochranné prostriedky – Pracovná obuv - skúšanie protišmykových vlastností obuvi. 

Účel použitia: 

Výrobok spadá do kategórie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorých základnou funkciou je ochrana nôh pred 

poraneniami, ktoré môžu nastať pri nehodách v tých pracovných oblastiach, pre ktoré je určená. Jedná sa o obuv vyrobenú podľa EN 

ISO 20347: 2004.  

• Táto pracovná obuv je určená na použitie v bežných pracovných podmienkach tam, kde nie sú vyžadované žiadne dodatočné 

ochranné vlastnosti nohy užívateľa.  

• Podošva zaisťuje dostatočnú citlivosť chodidla užívateľa pri chôdzi.  

• POZOR, nie je odolná proti organickým a živočíšnym tukom. 

Upozornenie pre užívateľov: 

Obuv smie byť používaná výhradne v zmysle vyššie popísaného účelu použitia. Pri narušení obuvi (predretie, neprimerané stenčenie 

materiálu, prasknutie podošvy, páranie švov apod.) dochádza ku zníženiu úrovne ochrany a výrobok sa stáva nevyhovujúcim v 

zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.  

 Okrem základných požiadaviek normy EN ISO 20347 môžu byť na pracovnú obuv kladené ďalšie požiadavky. Tieto dodatočné 

požiadavky týkajúce sa konkrétneho použitia obuvi sú označené symbolmi (pozri tabuľka 1) a/alebo kategóriami (tabuľka 2). Tieto 

kategórie znamenajú najrozšírenejšie kombinácie zahŕňajúce jednak základné, jednak dodatočné požiadavky. 

Tabuľka 1 
SYMBOL POŽIADAVKY/CHARAKTERISTIKA 

EN ISO 20347:2004 

EN ISO 20347/A1:2007 

Pracovná obuv 

Pracovná obuv- skúšanie protišmykových vlastností obuvi  

P Podošva odolná proti prepichnutiu 

E Absorpcia energie v pätnej časti 

A Antistatická obuv 

C Vodivá obuv 

I Elektricky izolačná obuv 

WRU Zvršok odolný proti prieniku a absorpcii vody 

CI Izolácia spodku proti chladu 

HI Izolácia spodku proti teplu 

HRO Podošva odolná proti kontaktnému teplu 

WR Odolná proti vode 

M Ochrana priehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv) 

AN Ochrana členka 

CR Zvršok odolný proti porezaniu 

FO Podošva odolná proti olejom a uhľovodíkom (platí len pre pracovnú obuv) 

SRA Podošva odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlaždici s SLS 

SRB Podošva odolná proti pošmyknutiu na oceľovej podlahe s glycerínom 

SRC 
Podošva odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlaždici so SLS a na oceľovej 

podlahe s glycerínom 



povrch podšívka a stielka podošva

k o ž a
te x t í lie ostatné materiályte x t í lie

Tabuľka 2 
Dodatočné požiadavky EN-347-1  OB* 

EN ISO 20347 

O1          O2        O3                 

Uzavretá pätná časť obuvi 

Antistatická(A) 

Absorpcia energie v pätnej časti (E) 

 X             X          X        

Uzavretá pätná časť obuvi 

Antistatická (A) 

Absorpcia energie v pätnej časti (E) 

Zvršok odolný proti prieniku a absorpcii vody 

(WRU) 

                 X         X  

Uzavretá pätná časť obuvi 

Antistatická (A) 

Absorpcia energie v pätnej časti (E) 

Zvršok odolný proti prieniku a absorpcii vody 

(WRU) 

Podošva odolná proti prepichnutiu (P) 

Podošva s dezénom 

                             X 

*pre označenie OB je nutné splniť ešte jednu z požiadaviek na kompletnú obuv  E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...  

X=povinné základné požiadavky, musia byť pre danú obuv splnené 

Protišmykové vlastnosti : každá obuv má určité protišmykové vlastnosti. Zoberte však do úvahy, že stupeň protišmykovej ochrany 

je určený typom obuvi, typom podlahovej krytiny a znečistením. Vaša obuv Vás nemôže ochrániť proti pošmyknutiu spôsobenému 

veľmi klzkou podlahovou krytinou či znečistením, ktoré sa nahromadilo vo vzorke podrážky. To je ďalší dobrý dôvod, aby ste 

udržiavali Vašu obuv čistú. Výskum taktiež preukázal, že na dosiahnutie optimálnych protišmykových vlastností je dobré obuv pred 

použitím zdrsniť. 

Údržba: po použití obuvi prosím skontrolujte zapínanie a celistvosť podrážky – poškodenú obuv vyraďte.  Čistite vodou, šetrným 

čistiacim prostriedkom a jemnou kefou. Nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, riedidlá, benzín či akékoľvek iné chemické látky. 

Tieto látky by mohli poškodiť materiál, z ktorého je obuv vyrobená, znížiť pôvodné ochranné vlastnosti a spôsobiť tak okom 

nepostrehnuteľné oslabenie obuvi. Šetrné čistenie bude mať kladný vplyv na životnosť Vašej obuvi. Po vyzutí obuv skladujte na 

suchom mieste pri izbovej teplote. Do uzavretej, hlavne usňovej obuvi po vyzutí patria napínaky  - udržia tvar obuvi. Pokiaľ došlo 

k preniknutiu vody do obuvi, sušte ju zvoľna  pri teplote nepresahujúcej 30o C. Teploty nad 50oC obuv poškodzujú, preto ju nesušte 

na tepelnom zdroji alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Pred sušením dajte obuv na napínaky, prípadne vyplňte obuv novinovým 

papierom a v priebehu sušenia vlhký papier niekoľkokrát vymeňte. Obuv pravidelne impregnujte vhodným, k tomu určeným 

krémom. 

Skladovanie: v originálnom balení, v čistom, suchom a vyvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10 – 30 oC, bez kontaminácie 

vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany.  

Nosenie obuvi: táto obuv bola vyrobená z vysoko akostných materiálov, ale v dôsledku podmienok na pracovisku a opotrebovania sa 

niektoré ochranné vlastnosti strácajú. U tejto obuvi nie je možné určiť expiráciu, avšak v prípade poškodenia podošvy či zvršku 

použite nový pár. 

Záruka: záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a/alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. nepár obuvi, chýbajúcu časť obuvi, atď. 

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti obuvi,  ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebenia, či prirodzenej zmeny 

vlastností materiálu a/alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržovaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania 

obuvi. Nevhodne zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi nemôžu byť dôvodom neskoršej reklamácie. 

Zákon hovorí, že životnosť obuvi sa nemusí rovnať záručnej dobe, záleží vždy na intenzite a spôsobe jej užívania a ošetrenia. 

Z hygienických dôvodov nebudú prijímané reklamácie znečistenej, zapáchajúcej a plesnivej obuvi (zákon č. 258/2000 Zb. o ochrane 

verejného zdravia). 

Likvidácia: v súlade s platnou legislatívou. 

Značenie: 
Na etikete vo vnútri obuvi sa nachádzajú nasledujúce informácie (s uvedením príkladu)      

názov obuvi 

vzor výrobcu 

norma, ktorú táto obuv spĺňa 

 

značka zhody, požiadavky normy, ktorým táto obuv vyhovela 

vzor aut. zástupcu, kde miesto VV je veľkosť obuvi,  štvrťrok a rok výroby 

logo autorizovaného zástupcu   

 

 

Ps  Pm   Ps – piktogram súčasťou obuvi  

 

                       Ps Pm Pm – piktogram druhu materiálu obuvi 

 

                      Ps Pm 

Toto značenie je použité len ako príklad, zákazník si musí porovnať značenie na štítkoch s návodom na použitie. 


