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OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH
CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Na obalu nebezpečného přípravku musí být jasně,
čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny
následující údaje:
 obchodní název přípravku
 název, jméno obchodní firmy, sídlo, telefonní číslo
 chemický název dle Seznamu (vyhláška č. 369/2005

Sb.) nebo soulad mezinárodně uznávaným
názvoslovím

 výstražné symboly a písmenné označení
nebezpečných vlastností

 standardní věty označující specifickou
rizikovost (R-věty, H-věty)

 standardní pokyny pro bezpečné zacházení
(S-věty, P-věty)

 hmotnost, objem



OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

kyselina chlorovodíková



OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO
PŘÍPRAVKU

Savo Bref



STÁVAJÍCÍ SYMBOLY
NEBEZPEČNOSTI



NOVÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI

 CMR látky, Senzibilizující při vdechování

 Akutní toxicita, Dráždivý, Senzibilizující

 Toxický pro vodní prostředí



NOVÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI

Výbušný     Hořlavý     Oxidující   Stlačené plyny    Toxický       Žíravý



NAHRAZENÍ PŮVODNÍCH SYMBOLŮ
NOVÝMI SYMBOLY



BEZPEČNOST PRÁCE 
V CHEMICKÉ LABORATOŘI

 Při zahájení cvičení jsou žáci na svých pracovních 
místech v zapnutých pracovních pláštích s 
předepsanými pomůckami, pozorně 
vyslechnou pokyny pro práci.

 Během pobytu v laboratoři mají žáci povinnost 
nosit ochranné brýle.

 Na pracovních stolech, na podlaze, je třeba 
udržovat naprostou čistotu a pořádek. Každé 
znečištění je nutné okamžitě odstranit. 

 Svévolná manipulace s plynem, vodou a 
elektrickým proudem není dovolena. 

 Dlouhé vlasy musí být svázány vzadu tak, aby 
nepřišly do styku s chemikáliemi, plamenem.



 Jíst a pít v laboratoři, přechovávat jídlo v laboratorních
stolech, žvýkat a kouřit není dovoleno.

 Opustit pracoviště smí žák jen se souhlasem vyučujícího.
Přecházení k jiným pracovním stolům není dovoleno. Dále
je zakázáno ponechávat aparatury bez dozoru.

 Dělat pokusy, které nejsou předepsány, je PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNO!

 Pomůcky musí být na pracovním stole účelně rozloženy.
Hromadit na stole nepotřebné věci není dovoleno.

 Zaměňovat zátky u reagenčních roztoků a znečišťovat tak
obsah lahviček není dovoleno.

 Všechny láhve s chemikáliemi musí být řádně označeny a
uzavřeny.

 Při práci musí žák dbát na svou vlastní bezpečnost, ale i
na bezpečnost svých spolužáků. Při zahřívání látek
v otevřených nádobách nesmí ústí nádob směřovat na
žádnou osobu, aby při případném vystříknutí jejího
obsahu nebyl nikdo zasažen.



 K pipetování roztoků a kapalin používáme výhradně
pipetovací nástavce.

 Odstavené hořící kahany musí být vyregulovány na
minimální plamen. Zapalování kahanu od kahanu
nebo hořícími papírky není dovoleno.

 Použité nádobí se musí průběžně řádně mýt. Na
konci laboratorního cvičení se nádobí uloží do stolu
čisté a suché. Pořádek ve stole je kontrolován.



 Znečišťování výlevky (filtrační papíry, sraženiny,
střepiny skla, varné kamínky apod.) není dovoleno.

 Skleněné nádobí je před použitím nutno řádně
prohlédnout. Je zakázáno používat poškozené
nádobí.

 Veškeré tuhé odpady v laboratoři je nutné třídit do
příslušných označených nádob.

 Žáci mají PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO vynášet z budovy
příp. z laboratoří chemikálie, sklo a další pomůcky,
konat pokusy mimo chemické laboratoře naší školy
a poskytovat dalším osobám informace, který by
umožňovaly jakékoliv zneužití těchto poznatků
(např. reakce s explozivními důsledky).



OBECNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI
NEHODÁCH V CHEMICKÉ

LABORATOŘI
Každé poranění je třeba ihned nahlásit vyučujícímu! 

První pomoc při požití škodliviny 
 Při požití nebezpečné látky vypláchneme ústa vodou,

popř. podáme malé množství vody, pokud ji postižený
žádá a působí mu úlevu. Zajistíme lékařské ošetření.

První pomoc při nadýchání škodliviny
 Postiženého vyvedeme z prostředí

obsahujícího zamořené ovzduší případně odstraníme
oděv, omyjeme vlasy, pokožku, apod.



První pomoc při zasažení oka škodlivinou
 Bez ohledu na povahu škodliviny je nejdůležitější

bezodkladný a intenzivní výplach tekoucí vodou.
 Při zasažení jednoho oka je důležité vést proud vody

takovým směrem, aby nedošlo k zanesení škodliviny i
do oka nepostiženého, tedy nejlépe od vnitřního
koutku oka k vnějšímu.

 V žádném případě se do oka nesmí aplikovat žádný
neutralizační roztok, po ukončení výplachu vodou je
dobré použít přípravek Ophtal, který má současně
dezinfekční vlastnosti.

 V každém případě zasažení oka je třeba vyhledat
lékařské ošetření.



První pomoc při popálení 
 Popálené nebo opařené místo je nutno co nejrychleji

ochladit (studenou vodou).
 Z popáleného místa se nestrhává ulpívající oděv ani

pevné látky (plasty, pryskyřice, asfalt).
 Postižená plocha se po ochlazení nemyje, ničím

nepotírá ani nezasypává, pouze se kryje čistým
sterilním obvazem.

 Podle rozsahu a závažnosti se případně zajistí
lékařské ošetření.



První pomoc při zasažení pokožky škodlivinou
 Nejdůležitějším opatřením je odstranění

potřísněného oděvu a důkladné omývání
zasaženého místa proudem vody. To má přednost i
před aplikací neutralizačního roztoku, který
je možné použít teprve po důkladném omytí.

První pomoc při otevřeném poranění
 Malé řezné rány a oděrky se opláchnou, dezinfikují

a přelepí náplastí s polštářkem nebo ovážou
obvazem.

 Větší rány, pokud nejsou znečištěné hrubou
nečistotou nebo chemickou škodlivinou, se
nevymývají; překryjí se suchým sterilním obvazem
(při silnějším krvácení se použije tlakový obvaz) a
zajistí se lékařské ošetření.



POŽÁRNÍ OCHRANA
Při zpozorování požáru je každý povinen počínat
si takto:

 Jedná-li se o požár, který může sám ihned uhasit,
je povinen neprodleně tak učinit použitím všech
prostředků, které jsou po ruce.

 Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání
požáru, sám vyvolá poplach a do doby, než přijede
pomoc, učiní vše, čeho je zapotřebí ke
znemožnění šíření požáru.

 Povinností zodpovědného pracovníka je
zařídit vypnutí elektrického proudu a plynu v
ohroženém úseku.



LABORATORNÍ A TECHNICKÉ 
SKLO

Kádinka Erlenmeyerova baňka

Titrační baňka Frakční baňka



Nálevka hladká Odměrný válec

Zkumavka Hodinové sklo



Petriho miska Byreta

Liebigův chladič 



LABORATORNÍ POTŘEBY
Držák bez svorky Držák chladiče

Třínožka Svorka křížová



Stojan na zkumavky Rozptylovač plamene

Kahan

Držák na zkumavky



OCHRANNÉ POMŮCKY


