
 Bezpečnostní značky jsou 

umísťovány tak, aby lidi 

upozorňovala na specifická zařízení 

a nebezpečí v daném prostoru. 

 Bezpečnostní značky mohou také 

specifikovat věci, které nelze 

bezpečně provádět v provoze nebo 

s daným zařízením. 

 Značky v provoze často uvádějí 

požadavky na osobní ochranné 

pracovní prostředky (OOPP) a další 

bezpečnostní informace. Výstrahy a 

požadavky na OOPP mohou být 

zahrnuty i v předpisech provozu a 

údržby nebo v dokumentech 

povolení k práci. 

 Pokud je značek nebo upozornění 

v předpisech (postupech) příliš 

mnoho, může se stát, že  některé 

z nich budou přehlédnuty a může 

dojít k nehodě. 

Sponzorem tohoto vydání je 

    
      

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 

Informace pro pracovníky ve výrobě 

Potřebujeme bezpečnostní  značky - a ty musí být k věci a výstižné! 
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Obklíčeni bezpečnostními značkami? 

Co můžete udělat? 

     Dvě fotografie vpravo byly pořízeny na 

letišti. Zařízením na fotce je zdvihací pracovní 

plošina, která slouží pracovníkům k provedení 

práce ve výškách. Na plošině je umístěno 24 

bezpečnostních (zákazových) značek. Kolik 

z nich myslíte, že obsluha čte? Bezpochyby 

všechny značky zákazu mají svůj smysl a slouží 

k dobrému účelu. Člověk si však musí lámat 

hlavu nad tím, jestli tolik značek ve skutečnosti 

spíše neruší nebo jich je tak moc, že jim nikdo 

nevěnuje pozornost.  

     Jsme občas přehlceni informacemi? Ano! Ve 

zpracovatelském průmyslu to může být třeba 

bezpečnostní značka, kolem které chodíte a 

neobtěžujete se ji číst, anebo upozornění v 

postupu, kterého si ani nevšimnete. 

Víte, že? 
 Před vstupem do provozu nebo použitím nějakého přístroje si 

vždy přečtěte bezpečnostní značky, abyste si připomněli, co je 

potřeba udělat, a také to, co by se dělat nemělo. 

 Přečtěte si a pochopte bezpečnostní pravidla a požadavky na 

OOPP v provozních postupech, postupech údržby nebo 

v dokumentaci pracovního povolení. Řiďte se těmito 

požadavky. Pokud jim nerozumíte, požádejte svého 

nadřízeného o pomoc. 

 Pokud se domníváte, že písemný postup nebo vývěsní tabule 

obsahuje příliš mnoho sdělení, která mohou odvrátit pozornost 

čtenářů od toho, co je nejdůležitější, oznamte to svému 

nadřízenému. 

 Jsou značky na správných místech a ve správném počtu? Jsou 

jejich sdělení účinná? Jsou značky přesné? 

 Navrhněte zlepšení bezpečnostních značek nebo upozornění v 

postupech. Na obrázku výše je 24 bezpečnostních značek pro 

plošinu. Mohly by být některé z těchto 24 značek zákazu 

zkombinovány? Seskupeny? Upřednostněny? Jsou všechny 

nezbytné? 

 Pro další příklady špatných značek si přečtěte Beacon z května 

2013.  
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