
Velikost A5, různé druhy například: 
Značky zákazu 

Vstup zakázán 

vstup zakázán 

Průchod zakázán 

Zákaz kouření a manipulace s plamenem 

Zákaz kouření a vstupu s plamenem v okruhu...…m 

Zákaz výskytu otevřeného ohně 

Nehas vodou ani pěnovýmí přístroji 

Kotelna nepovolaným vstup zakázán 

Plynová kotelna, nepovolaným vstup zakázán 

Nevstupuj do pracovního prostoru stroje 

Nevstupuj do pracovního prostoru jeřábu 

Nevstupuj pod zavěšené břemeno 

Zákaz vstupu se psem 

Nepoužívejte výtah v případě požáru 

Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži 

 

Výstražné značky 

Pozor elektrické zařízení 

Vysoké napětí životu nebezpečno 

Výstraha-životu nebezpečné dotýkat se el.zařízení 

Nebezpečí úrazu el. proudem 

Pozor pod napětím 

Nezapínej na zařízení se pracuje 

Nebezpečí úrazu 

Nebezpečí pádu 

Nebezpečí uklouznutí 

Pozor schod 

Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného břemene 

Pozor na zavěšené břemeno 

Pozor pracovní prostor jeřábu 

Provoz vysokozdvižných vozíků 

Nebezpečí požáru 

Nebezpečí samovznícení 

Nebezpečí požáru hořlavých kapalin 

Nebezpečí popálení 

Nebezpečí poleptání 

Nebezpečí výbuchu 

Nebezpečí výbušné prostředí 

Nebezpečí výbuchu zóna 1 

Nebezpečí výbuchu zóna 2 

Nebezpečí výbuchu hořlavých par 

Nebezpečí výbuchu hořlavých kapalin 

Pozor žíravina 

Nebezpečné neviditelné záření 



Nebezpečí styku s jedovatými látkami 

Hořlavá kapalina 

Pozor sklad hořlavých kapalin 

Hořlavá kapalina I. (II., III., IV.) třídy 

Hořlavina I. (ii., III., IV.) třídy 

Pozor elektrické zařízení – piktogram 

 

Příkazové značky 

Místo pro kuřáky 

Ochranné oděvy a masky 

Pracuj jen v ochranných brýlích 

Používej ochranné brýle 

Vstup jen v ochranné přilbě 

Používej ochranné rukavice 

Pracuj jen v ochranných rukavicích 

Pracuj jen v ochranném oděvu 

Používej svářečskou kuklu 

Používej respirátor proti prachu 

Pracuj jen v ochranné masce 

Pracuj jen v ochranné obuvi 

Pracuj jen s chráničem sluchu 

Zajisti plynové lahve 

 

RŮZNÉ  

Svářecí souprava 

Tlaková láhev 

Propan butan 

Propan 

Vzduch 

5 Kyslík 

Vodík 

Oxid uhličitý 

Argon 

Čpavek 

Metan 

Acetylén 

Helium 

Vysoce hořlavý 

Toxický  

Výbušný 

Oxidující 

Žíravý 

Extrémně hořlavý 

5 Maximální počet uložených lahví….ks 

Nosnost….kg 

Objekt střežen kamerovým systémem 

Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím 



 

Informační značky 

Pohotovostní telefon 

Bezpečnostní sprcha 

Nosítka 

Místo první pomoci 

Shromaždiště 

Suchovod 

Hydrant (H) 

Hydrant - symbol 

Ohlašovna požáru 

Hasicí přístroj 

Hydrant 

 

Sdružené značky 

 Pozor el. zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěn. přístroji 

 Pozor el. zařízení, nehas vodou ani pěn. přístroji 

 Hlavní vypínač, vypni v nebezpečí 

 


