
Značení na pracovišti

V těžebním sektoru



Ochrana osob 
Povinné značky

• Povinné značky jsou na
modrém pozadí

• Zaměstnanci a návštěvníci 
by měli dodržovat určité 
postupy podle značek

• Povinné značení, které 
odstraňuje nutnost
neustálého osobního poučení



Nouzové evakuační značky

• Pamatujte že ZELENÉ značky jsou pro východy 
a shromažďovací bod

• Ujistěte se, že jsou vaše cesty k východům, 
evakuačním shromažďovacím plochám
a nouzovým přístřeškům jasně označeny
značkou nouzový východ a evakuace.

• Než začnete pracovat, podívejte se na
únikové značky a evakuační trasu 



Varovná
znamení

• Varování: Označte 
nebezpečnou situaci, která, 
pokud se jí nevyhnete, 
může mít za následek smrt 
nebo vážné zranění

• Zaměstnanci na pracovišti 
musí být seznámeni 
s vyskytujícími se značkami



Zákazové 
značky

• Tyto znaky se používají k 
vyjádření příkazů typu 
„Nedělejte“ 

• Na pracovišti by měly být 
použity k posílení pokynů 
zakazujících nebezpečné 
činnosti.



Požární 
značky

• značky hasicího 
přístroje

• značky požárního 
poplachu

• Značky požárního 
východu



Těžařské značky



Piktogramy CLP 

Výstražný piktogram je 
obrázek na štítku, který 
obsahuje výstražný symbol 

Nařízení CLP zavedlo
v Evropské unii nový systém 
klasifikace a označování 
nebezpečných chemických 
látek. 



Společný znak 
pro chemikálie



Neverbální komunikace Nerozumím tomu, co 
říkáte

s touto maskou

Když pracujete s maskami a verbální komunikace není možná ...
… Používejte signály rukou 



Neverbální komunikace

Zdroj: Kosmoskiet al. (2011) „Neverbální komunikace pro mimořádné situace v dolech“ Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

• Zeptejte se svého nadřízeného, zda existuje školení pro neverbální signály rukou na vašem 
pracovišti

• Pokud potřebujete pomoc, zeptejte se spíše nadřízeného než svých spolupracovníků
Příklady neverbálních znamení rukou

ANO, 
DOBŘE

NE Vy / To / Oni / Tam My / Nás Stop Nevím
Zpomal Útočiště 

Komora

Evakuace
(běžící pohyb)

SCSR maska
(ruka před obličejem)

Problém
(pohybujte rukou směrem 

nahoru a od hlavy)



ZAČÍNÁM PRÁCI DOBŘE 
ODPOČINUTÝ

PRACOVIŠTĚ MÁM 
UKLIZENÉ A BEZPEČNÉ

POUŽÍVÁM POŽADOVANÉ
OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

OKAMŽITĚ HLÁSÍM JAKÉKOLI 
NEBEZPEČNÉ UDÁLOSTI

POMÁHÁM, POKUD JE TO
POTŘEBNÉ

SPRÁVNĚ PROVÁDÍM KONTROLY 
NA STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH, ZA 
KTERÉ JSEM ODPOVĚDNÝ 

SDÍLÍM ZNALOSTI A PTÁM SE, 
KDYŽ NĚCO NEVÍM

POSTUPUJI V SOULADU S POKYNY
PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ

VŽDY
NIKDY

NEPRACUJI POD VLIVEM DROG 
A ALKOHOLU

NEPOUŽÍVÁM POŠKOZENÉ STROJE 
A NÁŘADÍ

NEKOUŘÍM NA ZAKÁZANÝCH 
MÍSTECH 

NEJSEM LHOSTEJNÝ K LIDEM, 
KTEŘÍ SVÝMI ČINY ZPŮSOBUJÍ 
HROZBU

NEIGNORUJI BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČKY NEBO NEPODSTUPUJI
ZBYTEČNÁ RIZIKA

NEPRACUJI BEZ POŽADOVANÉ 
OCHRANY

NEPRACUJI BEZ SPRÁVNÉHO 
PROŠKOLENÍ A POKYNŮ

NEPRACUJI BEZ 
POŽADOVANÉHO POVOLENÍ

PROSÍM 
PAMATUJTE:



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


