
Příběh nejlepšího značení

značek a symbolů, které se používají na pracovišti. Slouží jako užitečná pomůcka 
pro nové zaměstnance a osvěží znalosti ostatních pracovníků. Přináší přehled 
nejrůznějších situací na pracovištích, na kterých jsou důležité bezpečnostní 

a zejména pro mladé lidi, kteří se připravují na odbornou praxi. 

Slouží pro informování diváků o bezpečnostních značkách používaných při práci, 

značek na základě jejich podoby a barvy. Obsahuje několik příběhů. Každý příběh 
se týká situace na pracovišti, kde se Napo setkává s oživlými značkami, které ho 
učí, jaký mají význam a jakou důležitost má bezpečnost na pracovišti. Scénky 
nám osvětlují, co se stane v případě neuposlechnutí značek a při technických a 
organizačních překážkách bránících účinnému fungování značek.  

Evropské a národní právní předpisy  
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 

Zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat povinnosti používat bezpečnostní značky, 
které jsou stanovené v právních předpisech. Dále, svým zaměstnancům objasnit 
neznámé značky a poučit je, jak se podle nich chovat. 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 
zvukového 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
Příběh nejlepšího značení: Lekce druhá – Příkazové 
značky/Informativní značky pro únik a evakuace 



Tato lekce obsahuje tyto kategorie značení:

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

Příkazové značky 
Příkazová značka – značka, která 
přikazuje určité osobní jednání (např. 
příkaz použití ochrany zraku).

Hlavní znaky: 
• Kruhový tvar
• Bílý piktogram na modrém pozadí
•  Modrá část zaujímá alespoň 50% 

plochy značky

Informativní značky pro označení 
únikové cesty nebo místa první 
pomoci
Značka znázorňuje nouzový východ, 
únikovou cestu, únikovou trasu nebo 
protipožární zařízení.

Informativní značky pro případ 
požáru 
Poskytují důležité a podrobné 
informace a měly by být součástí 
komplexního návrhu únikových cest a 
pravidel evakuace.  

V první lekci příběhu nejlepšího značení 
jsou uvedené výstražné a zákazové 
značky 

Úniková cesta vlevo

Úniková cesta vpravo

Značka první pomoci

Značka hasicího přístroje

Přikaz k nošeni
ochrany hlavy

Přikaz k nošeni
ochrany oči

Přikaz k nošeni
ochrany sluchu

Příkaz - pěší musí 
použít tuto cestu

Přikaz k nošeni
ochrany nohou

Přikaz k ochraně
rukou

Přikaz k nasazení
ochrany obličeje

Obecné vyjádření 
příkazu

Příkaz k nošení 
ochranného 

pracovního oděvu


