
Příběh nejlepšího označení 

symbolů BOZP, které se nacházejí na pracovišti. Slouží jako užitečné rady pro 
nové zaměstnance a osvěží znalosti ostatních pracovníků. Přináší přehled 
nejrůznějších situací na pracovišti, ve kterých jsou důležité bezpečnostní značky. 

pro mladé lidi v odborné přípravě, nebo kteří se připravují na praxi. 

Slouží pro informování diváků o bezpečnostních značkách při práci, propagaci 

základě jejich podoby a barvy. Obsahuje několik příběhů. Každý příběh se týká 
pracovišť, na kterých Napo porovnává značky, se kterými se setkává, učí se 
poznávat její význam a jakou důležitost má bezpečnost. Scénky ukazují, co se 
stane v případě neuposlechnutí značek a případy technických a organizačních 
překážek účinného fungování značek.  

Směrnice ES o bezpečnostních značkách 
Směrnice o bezpečnostních značkách (92/58/EHS) a o zabezpečení a používání 
bezpečnostních značek při práci byla přijata, aby zajistila standardizaci 
bezpečnostních značek ve všech členských státech Unie tak, aby bezpečnostní 
značky bez ohledu na to, ve kterém státě se používají, měly stejný význam. V ČR 
je směrnice zavedena nařízením vlády č. 375/2017 Sb., v platném znění. 

Od zaměstnavatelů se vyžaduje, aby zabezpečili konkrétní bezpečnostní značky 
vždy v případě existence rizika, které není pod kontrolou, např. technickými 
či organizačními opatřeními v oblasti řízení bezpečnosti práce. Bezpečnostní 
značky není třeba instalovat v případě, že by nepomohly snížit dané riziko, 
anebo pokud riziko není závažné. 

Od zaměstnavatelů se vyžaduje dodržování povinnosti používat bezpečnostní 
značky, které jsou stanovené v právních předpisech. Dále, aby svým 
zaměstnancům objasnili neznámé značky a poučili je, jak se podle nich zachovat. 
Zaměstnavatelé jsou povinni v případě potřeby také používat dopravní značky 
na vnitropodnikových dopravních komunikacích.

Právní předpisy se uplatňují na všechna pracoviště a pro pracovní činnost osob v 
pracovně-právním vztahu.  Texty českých právních předpisů z oblasti BOZP jsou 
k dispozici na: www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=23

Klíčové pojmy nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění
•     Bezpečnostní značení: informace nebo pokyny na zajištění bezpečnosti a/nebo 

ochrany zdraví při práci prostřednictvím značky, barvy, světelného nebo zvuko-
vého signálu, signalizace dávané rukami nebo slovní komunikace. 

•     Komunikace hlasovými signály: dopředu určená hlasová komunikace oznámená 
druhým pracovníkem nebo nahraným hlasem.

•     Signály dávané rukou: kódovaný pohyb, polohy paží nebo rukou na usměrnění 
osob vykonávajících činnosti, které představují ohrožení nebo nebezpečí na 
pracovišti. 

NÁPOVĚDA S POMŮCKAMI PRO UČITELE
Napovo nejlepší bezpečnostní označení: Lekce první 
– výstražné značky/zákazové značky 



Nebezpečí – výstražné značky
Výstražná značka – značka, které 
upozorňuje na ohrožení, anebo na 
nebezpečí (např. nebezpečí: elektřina)

Hlavní znaky:  
• Trojúhelníkový tvar
•  Černý piktogram na žlutém 

podkladě, který tvoří nejméně 50% 
značky, s černým okrajem

Tato lekce obsahuje tyto kategorie značení: 

Zákazové značky
Zákazová značka – značka, která zaka-
zuje jednání, které by mohlo vést ke 
vzniku ohrožení, anebo by ho mohlo 
způsobit (např. zákaz kouření)

Hlavní znaky:
• Kruhový tvar
•  Černý piktogram na bílém pozadí, 

červený okraj s šikmým pruhem
•  Červená část musí zabírat aspoň 35% 

plochy značky 

Varování, 
výstraha                                   

Kouření 
zakázáno                  

Nebezpečí pádu  

Zákaz výskytu 
otevřeného ohně

Nebezpečí – 
nízká teplota              

Průchod pro pěší 
zakázán             

Pozor na 
zavěšené 
břemeno

Zákaz použití 
vody pro hašení

Nebezpečí střetu s 
vozíkem              

Nepovolaným 
vstup zakázán          

Nebezpečí - 
elektřina

Zákaz provozu - 
průjezdu

Výukový program vyrobila EU-OSHA po konzultaci s konsorciem Napo  – HSE (Spojené království), 
DGUV (Německo), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a AUVA (Rakousko). 

V druhé lekci příběhu nejlepšího značení 
jsou uvedeny příkazové a informační 
značky a značky požární ochrany


