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114.
Vládně nariadenie

zo dňa 26. mája 1925,
«

ktorým sa vydávajú všeobecné předpisy na 
odíránu života a zdravia pomocných robot

níkov.

Vláda Československéj republiky nariaďuje 
dl a § 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. októbra 
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zá
kona pre územie Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi):

§ 1.
Při živnostenských závodech vo smysle § 40 

zákona č. 259/1924 Sb. z. a n., kťoré budú 
schvalované po dni, kedy toto nariadenie na- 
dobudne platnosti, buďte zachovávané tieto 
všeobecné předpisy na ochranu života a 
zdravia pomocných robotníkov:

I. Pracovně,

a) Priestorové poměry.

Priestor a plocha. Výška.

1. Všetky pracovně majú byť tak upra
vené, aby na každú osobu v nich zamestnanú 
připadlo najmenej 10 krychlových metrov 
vzdušného priestoru a najmenej 2 štvoročné 
metry podlahy. V závodech, v ktorých sa vy
vinuje škodlivý prach, plyny alebo výpary, 
buďte tieto najmenšie rozměry zvýšené pri- 
merane podPa potřeby.

2- Pokial stavebné předpisy neustanovujú 
mač, má byť výška pracovien aspoň 3 metry, 
v podzemných miestnostiach priemerne aspoň 
2-8 metru a v podkrovných miestnostiach 
aspoň pre polovicu plochy podlahy 2 9 metru.

U dosavádnych budov móžu byť pripúšťané 
tiež menšie výšky nežli tuto uvedené, avšak 
nikdy menšie než 2-6 metru, keď sposob vý
roby nevyžaduje váčšej výšky z ohradu na 
vznikájúci prach, teplo, páru a pod. a činí-li 
vzdušný priestor, pripadajúci na osobu (odst. 
1.), aspoň 15 krychlových metrov.

b) Stavebná úprava.

Dlážka. Podzemně a podkrovné mieslnosii.

\ 8. V pracovniach, v ktorých je dlážka sria-
| děná z kameňa, betonu alebo z lepenice, buďte 

na stálé stanovisko robotníkov — treba-li 
: toho — položené dlážky zo dřeva alebo z iného 
j materiálu špatné vodiaceho toplo, pokial’ to 
I neni vylúčené pre nebezpečie ohňa.

| 4. V pracovniach, v ktorých sa zachádza
i s veFkým množstvem tekutin, buď dlážka 
' sriadená neprepustne a tak kanalizovaná 

alebo vo spáde převedená, aby tekutina 
snadno mohla odtiecť. Na stálé stanoviská 
buďte položené pokial’ možno laťové rošty.

5. Okolo ohnišť a otvorených kúremšť, ako 
aj okolo otvorov k vykurovaniu kachieí má 
podlážka byť sriadená ohnivzdorné aspoň do 

i šířky 60 centimetrov.
i
í 6. Len vtedy sa pripúšťa užívat’ podzem- 
| ných a podkrovných miestností za pra- 
| covne, vyhovujú-li tieto miestnosti prísluš- 
í ným stavebným předpisem.
j Neobsahujú-li stavebné předpisy žiadnych, 
i ustanovení o podzemných miestnostiach, može 
| ich byť užívané ako dielien len vtedy, nie sú-li 
j v mokrej pode, nie sú-li vydané nebezpečen- 

stvu záplavy a sú-li chráněné tiež proti vni
kaní vlhkosti pódy, sú-li krém toho klenuté a 
sú-li aspoň so strany, odkial’ světlo dopadá, 
cele vol’né, alebo sú-li u svetlíka aspoň meter 
širokého alebo je-li záverok (vrchol) ich kle-
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nutia aspoň 60 centimetrov nad najvyšším 
miestom priliehajúceho pozemku (nad úrov- 
ňou ulice) a neleží-li podlaha hlbšie než naj- 
výš 2-5 metru pod oným miestom. Takéto 
miestnosti majú byť okrem toho riadne vě
trané a suché.

Podkrovných miestnosti, pokial’ stavebné 
předpisy neustanovujú ináč, može byť uží
vané len vtedy jako pracovien, sú-li priamo 
nad posledným poschodím a vyhovujú-li vobec 
svojím převedením stavebným predpisom 
o obytných miestnostiach v poschodiach. 
Dlážka musí byť izolovaná ohnivzdorné od 
stropných konštrukcií posledného poschodia. 
Střecha má byť sriadená izolačně proti teplu.

c) Cesty.

Dveře. Východy záchranné. Schody. Záchranné
schody. Cesty v pracovných miestnostiach.

7. Dveře z pracovieň na vonok vedúce buďte 
sriadené k otváraniu von, dveře do chodieb 
alebo do schodišť buďte sriadené k otváraniu 
von, alebo treba-li toho, ako dveře zásuvné a 
buďte pri veťkých miestnostiach tak založené, 
aby osoby, v týchto miestnostiach zaměstnané, 
mohly ich v okamžiku nebezpečenstva rychle 
a bezpečne opustit’. Dveře do schodišť vedúce 
musia byť tak upravené, aby ich otvorením 
nebol sostup zatarasený. V pracovniach, 
v ktorých za výroby sú výbušné látky, 1’ahko 
zápalné plyny, páry alebo tekutiny, buďte 
dveře a dverné zárubne sriadené ohňuvzdorne.

8. V závodoch, v ktorých by pri nebezpe- 
čenstve nebolo Izá miestnosti a budovy obyčaj- 
nými východy bez nebezpečnej zácpy opustit’, 
menovite sú-li v nich snadno zápalné látky 
alebo plyny, buďte sriadené východy záchran
né. Pre úhrnný počet východov a pre ich roz
měry má byť pravidlo, aby východ, ktorý je 
určený pre najvýše 50 osob, mal svetlú šířku 
aspoň 1-20 metru a aby pre vátší počet osob 
bolo sriadené poměrně viac východov.

Záchranné východy buďte zrejme označené; 
sú-li za obyčajnej výroby zavřené, vtedy kl’úč 
ku dverám musí viset’ vedl’a nich, všeobecne 
súc přístupný, alebo byť pod sklom alebo 
plombou uzavřený a musí byť označený ná
pisem „ktúč k záchrannému východu".

9. Neobsahuj ú-li stavebné předpisy nič 
o tom, ako schody majú byť sriadené, buďte 
v každej závodnej budově, ktorá má niekol’ko 
poschodí, převedené ohňuvzdorné rovnora- 
menné schody, ktoré sú v murovanom scho
dišti s ohňuvzdornou střechou a po ktorých 
može sa vyjsť zo všetkých miestnosti budovy 
priamo von.

V roztáhlých závodoch buď sriadené nie- 
koťko takých schodišť, a to tak, aby žiadné 
miesto budov nebolo vzdialené pres 40 metrov 
od schodov.

Nie sú-li takéto schody určené pre viac osob 
než pre 50, musia byť široké aspoň 125 metru, 
pre každých ďalších 50 osob buď přidané 50 
centimetrov šířky alebo buď sriadené poměr
ně viac schodišť.

10. Kde zvláštně miestné poměry toho vy
žaduj ú, aby boly sriadené záchranné schody, 
može tejto potrebe byť vyhovené tým spóso- 
bom, že vonku na budově sriadia sa železné, 
rovnoramenné schody alebo pri menšom počte 
robotníkov železné záchranné rebríky, ktoré 
s pracovňami majú byť spojené východami 
zretetne označenými a pohodlné přístupnými.

11. Hlavně cesty vo všetkých pracovniach 
majú mať použitelná, štípami, vedením re- 
meňov, převody, hrídehni a pod. věcmi ne- 
zúženú najmenšiu šířku 1 metru, potřebné 
priechody medzi stroj ami rovnako takú 
šířku 60 centimetrov. Kde nebezpečnost’ pra
covných stroj ov, velkost’ obrábáných kusov 
alebo množstvo odpadkového materiálu toho 
vyžadajú, majú cesty byť primerane roz
šířené.

Příchod ku pracovniam v podkroví nemá 
viesť prez otvorené podkrovné miestnosti, ale 
má byť obklopený ohňuvzdemými stěnami a 
viesť priamo k ohňuvzdorným hlavným 
schodom.

d) Osvetlenie.
Okná. Umělé osvetlenie. Osvetlenie výpomocné. 
Bezpečnostně osvetlenie. Výstražné osvetlenie.

Přenosné osvetlenie.

12. Okná a svrchně osyetlenia všetkých pra
covieň buďte tak vymerané, aby boly tieto 
miestnosti osvětlené dostatečné podlň práč 
v nich prevádzaných. Buď zamedzané, aby 
robotníci v uzavřených pracovniach neboli 
oblažovaní priamym svetlorn slnečným.

18. Všetky pracovně chodby, schodištia a 
továrenské dvory buďte dostatečné osvětlené, 
treba-li toho, tiež vo dne. Upotrebuje-ii sa 
tekutých svietiv, nebuď užívané lámp s křeh
kými nádržkami skleněnými. Všetky osvetlo- 
vaeie predmety musia byť bezpečne zavesené. 
Lampy pre 1’ahko prchavé svietivá s horákmi 
upravenými pod nádržkou na svietivo buďte 
krém toho tak zavesené alebo nesené, aby bolo 
silnejšie zahriatie tejto nádržky vylúčené. 
Miestnosti, určených k uschovaniu takýchto 
lámp, nesmie byť používané k trvalému po-
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bytu robotníkov. Pokial’ ide o elektrické osvet- 
lenie, poukazuje sa na předpisy a normálie 
československého elektrotechnického svazu.

14. Deje-li sa osvetlenie z ústrednej stanice 
osvetl’ovacej, třeba sa postarat’ o primerané 
osvetlenie výpomocné, ktoré nesmie byť zá
vislé od ústrednej stanice osvetFovacej a ktoré 
musí byť udržované v pravidelnej činnosti 
aspoň pri každých dverách východových, ako 
aj na chodbách a schodoch.

15. Pracovně, v ktorých sú pri výrobě vý
bušné látky, 1’ahko zápalné plyny, páry alebo 
tekutiny, směj ú byť osvětlované len z vonku; 
světelné zdroje musia byť oddělené od praco- 
vien neprodyšnou skleněnou záverou. Nedo- 
púšťajú-li miestné poměry takého osvetlenia, 
dovoluje sa osvetlenie elektrickými žiarovka- 
mi s tou podmienkou, aby boly vedenia riadne 
izolované, aby poistky boly vonku a aby žia- 
rovky boly opatřené ochrannými príklopy zo 
silného skla, uzavřenými na všetkých stranách 
a obklopuj úcimi tiež obruby.

16. U otvorov v dlážke alebo na stěnách, 
u otvorov násypných, lešení, plošin, výstupov 
na schody, okien, výtahových šachiet a naklá
dacích otvorov, galerií, nakloněných ploch, 
jám, stok a podobných zariadení, kde nie sú 
učiněné spolahlivé opatrenia, aby India alebo 
materiál nespadli, buď postarané o výstražné 
osvetlenie pri nastávajúcej trne.

17. Ku přenosnému osvetleniu smie byť 
upotřebené v závodoch ohňom nebezpečných 
len bezpečnostných lámp alebo elektrických 
žiaroviek.

e) Kúrenie.
18. Všetky pracovně, ktoré sú určené k trva

lému pobytu robotníkov, neposobí-li už vý
roba sama dostatočného vyhriatia alebo nevy- 
žaduje-li výroba, aby bola nižšia teplota za
chovaná, majú byť opatřené vykurovacím za- 
riadením, ktoré vylučuje nebezpečenstvo po- 
žiaru a má tak posobiť, aby robotníci neboli 
obťažovaní sálavým teplom a netrpěli na 
svojom zdraví, železné kachle buďte obklo
pené plechovými plášťmi alebo zástěnami.

líh Pracovně, v ktorých sú pri výrobě vý
bušné látky, snadné zápalné plyny, páry alebo 
tekutiny, šmejú byť vykuřované len sposo- 
bom, ktorý úplné vylučuje nebezpečenstvo, že 
sa chytia.

f) Vetranie.
1 ýmena vzduchu. Umělé vetranie. Odstraňovanie 

hmly. Odvádzania zplodin horenia (spalkov).

20. V každej pracovní buď pečované o pri-

meraný přívod čerstvého a odvádzanie zkaže
ného vzduchu, bez toho že by vznikal škodlivý 
prievan.

21. Závody, v ktorých sa vyvinuj ú prach, 
plyny alebo výpary, majú byť opatřené úpra
vami k zamedzeniu nepriaznivých vlivov; je-li 
toho třeba, buďte tieto zplodiny odssávané 
zpravidla na mieste vzniku.

22. V pracovniach, v ktorých pri výrobě 
vzniká velké množstvo vodných pár, buď 
vhodnými opatreniami (vykurovacírni zaria- 
deniami, účinnou ventiláciou, umělým privá- 
dzaním prehriateho vzduchu, zamedzením 
priameho přístupu chladného vzduchu z von
ku, sriadením dvojitých okien a dvojitých 
striech a pod.) pokial možno postarané o to, 
aby bol zamedzený vznik hmly, ohrožuj úcej 
bezpečnost’ robotníkov menovite vtedy, sú-li 
v takých miestnostiach pracovně stroje moto
ricky hnané.

23. Otvorené ohništia buďte opatřené dym- 
níkmi tak, aby bol dým odvádzaný z pra- 
covieň.

Výfukové plyny spalovacích motorov (ply
nové, benzinové, petrolejové, Heliové motory 
atď.) buďte odvádzané nad střechu von alebo 
do komína.

g) Udržovanie a ohradenie.

Stavby. Cesty. Zábradlie schodov. Ohradenie.

24. Po stránke stavebnej buď každý závod 
udržovaný stále v stave čistem a pre výrobu 
bezpeěnom. Zvláštnu pozornost’ třeba věnovat’ 
stropríým konštrukciám ťažko zataženým.

25. Příchody k dverám a schodom buďte 
udržované v dobrom stave a prosté všetkých 
komunikačných prekážok; totiež platí o všet
kých ostatných spojovacích cestách, pokial 
výroba nevyžaduje, aby tam bol dočasné ma
teriál skládaný a pod.

26. Každé schody buďte opatřené aspoň 
jedným madlom a na volných stranách pev
ným zábradlím, horejšie konce madiel alebo 
zábradlia buďte buďto do steny zapuštěné 
alebo pri volné stojacích zábradliach dolu 
uzavrene zahnuté.

27. Otvory v podlahe alebo vo stěnách, 
otvory násypné, lešenia, plošiny, výstupy na 
schody, okná, výtahové šachty, galerie, naklo
něné plochy, jamy, stoky a pod. buďte okra
dené, aby ludia alebo materiál nespadli.
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II. Parné kotle,

a) Kotelna.

Výška. Východy. Cesty. Stanovisko kuriča. Kanály 
pre popol.

28. Kotelna má byť tak vysoká, aby bol nad 
hornou plošinou obzdívky kotlov volný prie- 
stor aspoň 1-8 metru priemernej výšky; 
tohoto priestoru nesmie byť nijako používané 
ku práci, prespávaniu, ku skladaniu alebo 
šušeniu predmetov.

29. Každá kotelňa má mať aspoň jeden na 
vonok vedúci východ so dveřmi von sa otvá- 
rajúcimi; pre váčšie kotelne buď sriadené 
podlá potřeby viace východov, kotelne však 
nesmejú byť užívané ani za pravidelný prie- 
chod alebo priejazd ani k iným účelom, ktoré 
nesúvisia priamo s prácami v kotelní.

30. Parné kotle majú byť zazděné tak, aby 
podFa počtu kotlov zostala jedna alebo nie- 
koFko chodieb aspoň 70 centimetrov širokých 
k zadnej straně kotlového zdivá.

31. Stanovisko kuriča v kotelniach má byť 
od čela kotlá ku protejšej zdi aspoň 2 5 metru 
široké.

32. Sú-li u kotlov sriadené pod kuričovým 
stanoviskem sberacie kanále pre odvádzanie 
popola, buďte tieto tak upravené, aby mály 
dva přístupy a boly primerane priestorné, 
dobré větrané a dostatečné osvětlené.

b) Parné kotle.

Zákonné předpisy. Kotle pod širým nebom. Výstupy.
Kotlové galerie. Vypúšťacie ventily. Osvetlenie.

Ochranné púzdra. Úpravy uzavieracie.

33. čo sa týká konštrukcie, postavenia, zkú- 
šania, revizie, obsluhy a opráv parných kot
lov, o tom platia příslušné zákony a naria- 
denia.

34. U parných kotlov, ktoré stoj a pod širým 
nebom, musí byť stanovisko kuriča kryté 
aspoň přístřeškem.

35. Horné plošiny obzdívok kotlov a galerie 
buďte přípustné po pevných výstupech alebo 
schodech, ktoré buďte opatřené madlami; 
dieto výstupy majú byť pokiaF možno blízko 
stanovisku kuriča. Vo vačších kotelniach buď 
pečované o dostatečný počet pevných výstu- 
pov na prednej i zadnej straně zazdívky 
kotlovej.

U stojatých kotlov má byť poistná arma
tura, přístupná bezpečne aspoň po rebríku.

36. Kotlové galerie buďte ohradené pev
nými zábradliami.

37. U kotlov, ktoré stoja v pracovniach 
alebo pod širým nebom, buďte ventily a ko- 
hútky k vypúšťaniu vody primerane zabezpe
čené, aby nepovolané osoby nemohly s nimi 
manipulovat’.

38. Stanovisko kuriča, výstupy na kotly, tla
koměry a vodoznaky buďte dostatečné den- 
ným alebo umělým svetlom osvětlené.

39. Skleněné trubky vodoznakov buďte opa
třené pevnými ochrannými púzdry, ktoré však 
nemajú prekážať přesnému pozorovaniu vody.

40. Každý parný kotel, ktorý sa má vo 
vnútre prehliadať, musí sa vo všetkých spo- 
ločných potrubiach a kúreništiach dať uza- 
vrieť od iných, pod tlakom udržovaných kot
lov bezpečne účinkujúcimi zariadeniami.

c) Parné potrubie.

Izolácia. Odvodnenie. Ventily činné pri prasknutí 
trúby.

41. Pracovňami vedené parné potrubie 
buďte opatřené izolačným obalom okrem par
ných vedení, určených k vykurovaniu, a krém 
potrubí, ktoré už svojou polohou sú ťažko 
přístupné.

42. Aby sa zamedzilo nárazom vody, buďte 
na primeraných miestach parných potrubí 
sriadené odvodňovacie úpravy.

43. Z bezpečnostných dóvodov doporučuje 
sa vložit’ do hlavného parovodu priamo za 
každý kotel samočinný ventil, účinkuj úci pri 
prasknutí trúby.

III. H n a c i e stroj e.

a) Strojovna.

Signálně zanadenie. Turbinové komory.

44. Strojovňa buď spojená signálným za- 
riadením s pracovňami od hnacieho stroja zá
vislými tak, aby jednak ním stroj nik mohol 
oznámit’ do pracovieň, že stroj spustí, jednak 
aby z pracovieň mohlo byť žiadané zastavenie 
stroja.

45. Pri turbinách buď pamatované, aby bol 
dolný priestor turbiny bez nebezpečenstva 
přístupný.
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b) Motory.

Ochranné opatrenia. Regulátory. Mazníce. Vodné
kolá. Žentúry. Roztáčacie a naiáčacie úpravy. 

Zarázanie. Turbíny. Motory výbušné a spaVovacie.
Elektrické stroje.

46. Pohybuj úee sa časti hnacích stroj ov 
(setrvačník, Iďuka, ojnica, priečna hlava, 
prechádzajúci koniec piestovej tyče, záběry 
ozubených a kúželových kol, páky čerpadiel 
a pod.) buďte podl’a toho, ako provoz to do- 
voFuje a pokial’ sú v dosahu obsluhovača, tak 
zabezpečené, aby bol obsluhovač pri svojej 
práci chráněný.

Hnacie stroje, ktoré sú postavené v pra- 
covniach a nie sú priamo spojené s pomocný
mi stroji, majú byť chráněné po celom obvode 
zábradlím, nie sú-li už svojim umiestením za
bezpečené.

47. U regulátorov, ktoré sa poháňajú re- 
meňmi, buď o to pečované, aby sa remeň 
nemohol sošmeknúť.

48. Pohyblivých mazníc nebuď u hnacích 
strojov pokial’ možno užívané.

49. Vodné kolá buďte na celom svojem 
obvode tak ohradené, aby kudla a materiál 
nemohli spadnut’ do podkolia.

50. Súkolie a převod u žentúrov, u leža
tých žentúrov a tiež prevodný hriadel’ buďte 
úplné přikryté; kryt smie byť ciefom ma- 
stenia, ohliadky a pcd. sňatý až vtedy, keď 
boly ťašné zvieratá vypriahnuté.

Prenásanie síly zo žentúra k pracovnému 
strojů má byť tak upravené, aby žentúr, 
zostanú-li tažné zvieratá náhle stát’, nemohol 
ďalej byť hnaný pracovným stroj om ešte sa 
pohybujúcim.

51. Hnacie stroje, ktoré následkem svojej 
konštrukcie nemožu sa samy uviesť v pohyb, 
majú byť opatřené úpravami k roztáčaniu a 
natáčaniu, je-li zovňajší priemer sotrvačníkov 
prez 16 metru alebo je-li sotrvačník men- 
šieho priemeru ťažko přístupný. U parných 
strojov, ktoré spočívají; na parnom kotle 
(lokomobily a pod.), nie je třeba tejto úpravy.

52. Vodné motory majú sa dať zarazit’ a 
vypojit’ zo závodněj budovy alebo zo stro
jovně. Zarážacie úpravy (stavidlá, klapky a 
pod.) majú tesne zavierať a byť v dobrom 
stave udržované, aby sa vodný motor ne
mohol náhodné dostat’ do pohybu. Vodné 
kolá buďte pri opravách, vysekávaní l’adu a 
podobných úkonoch zastavené a silnými ope
rami nebo zádržovadlámi zaražené.

53. U turbín s velkým spádom má byť 
dolný koniec každej prieleznej privádzacej 
trúby opatřený prielazom.

54. Je-li u motorov spalovacích nebezpe- 
čenstvo zpátného zapálenia, buď tomu za
bráněné vhodnými úpravami (odraznými 
ventily).

55. čo sa týče stroj ov a zariadení určených 
k výrobě, motorickému užívaniu, transfor- 
mácii, hromadeniu a veden i u elektrického 
prúdu, třeba hladieť na předpisy a normalie 
elektrotechnického svazu československého.

• IV. T r a n s m i s s i e.

Vysunutie. Zabezpečenie. Lávky. Ložiská. Rebríky 
s háky. Nahadzovadlá remeňov. Nosiče remeňov. Po

hony lanové a řemenové.

56. Každá hlavná transmissia buď tak 
upravená, aby mohla byť vysunutá neodvisle 
cd hnaeieho stroj a.

57. V dosahu robotníkov buďte zakryté 
všetky hriadele, řemenice, ozubené kolá a iné 
pohybuj úce sa části transmissií, ktoré sú níž 
než 2 metry nad dlážkou; kolmá hriadele 
buďte až do výšky 1-8 metru nad dlážkou 
obedněné a transmisšie, pod žernou vedené, 
buďte opatřené bezpečným krytom.

Vyčnievajúcich klínov s nosom, šraubov a 
podobných súčasti na pohybuj úcich sa ča- 
stiach transmisií třeba sa vystříhat’ alebo 
třeba tieto výstupky zakryt’ hladkými obaly; 
záběry ozubených a kuželových kol buďte 
taktiež zakryté.

58. V závodech nepřetržíte pracuj úcich, 
v ktorých je třeba obsluhovat’ transmissie 
i pri ich chodě, buďte pozdíž tých transmissií 
a předloh,, ktoré sú vedené vyššie než 4-5 
metru, sriadené lávky s lištami na okraji a 
pevnými zábradliami.

59. Transmissné ložiská buďte opatřené 
pokial možno samočinnými maznicami.

60. K obsluhe transmissií buďte pri ruke 
rebríky s háky, ktoré majú byť tak upravené, 
aby sa pokial možno nepošinovaly alebo 
nekízaly.

61. K nahádzovaniu remeňov pri pohybe, 
ktoré sú širšie od 40 milimetrov alebo ktoré 
pri menšej šírke pohybujú sa rychlejšie než 
10 metrov za sekundu, buďte opatřené na
hadzovadlá remeňov alebo iné vhodné za- 
riadenia. Z toho sú vyňaté řemene na stup
ňových a hnacích kotúčoch strojov obrábácích 
a pracovných.
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62. Pre shodené řemene alebo laná buďte 
vedl’a řemenových alebo lanových kotúčov, 
upevněných na transmissných hriadeFoch 
sriadené pevné nosiče remeňov.

63. Lanové a remeňové pohony buďte v do
sahu robotníkov ohradené.

„Letmé“ řemene stojatých žentúrov, ako 
aj řemene, ktoré sa pohybujú rychlejšie 
než 10 metrov za sekundu alebo ktoré sú 
širšie než 180 milimetrov, ďalej lanové a 
reťazové pohony buďte podchytené, sú-li nad 
pracovnými miesty alebo cestami. Podchy- 
tenie buď převedené tak, aby remeň, lano 
alebo reťaz, pretrhne-li sa, mohol odběhnut’ 
v bezpečnom vedení.

64. Hnacie řemene nesmejú mať ani vlaja- 
cích koncov ani vyčnievajúcich šraubov alebo 
praciek.

V. Pracovně stroje a závodně 
zariadenia.

Úpravy vysúvacie. Kotúče brusné a smirkové. Kru
hové pily. Závodně zariadenie. Potrubie. Rebríky.

65. Každý pracovný stroj motoricky hnaný 
. musí byť opatřený volným kotúčom a vysu-
novacou vidlicou, ktorou Izá spolahlive za- 
istiť, alebo iným vysunovadlom, ktorého 
može byť bez nebezpečenstva rychle a iste 
upotřebené.

66. Hnacie mechanizmy a iné pohyblivé 
časti pracovných stroj ov a pomocných za- 
riadení, pokial’ sú v dosahu robotníkov a 
možu ich ohrozit’, buďte zakryté alebo uza
vřené, pokial’ to užívanie stroja pripúšťa.

Menovite buďte:
a) záběry ozubených a kuželových kol, 

ako aj záběry třecích kúželov a kotúčov 
zakryté, velké, rychle bežiaeie, ozubené sú- 
kolia však podlá možnosti úplné uzavřené;

b) dráhy, v ktorých sa pohybujú proti- 
závažia, váhadla, setrvačné gule a podobné 
predmety, buďte ohradené;

c) vyčnievajúce nosy klínov, šraubové 
hlavy a matky na otáčajúcich sa hriadeloch a 
kotúčoch, ako aj vyčnievajúce konce hria- 
delov buďte hladko zakryté; řemenice a se
trvačníky buďte pri váčšom ; počte obrátok 
zakryté alebo ich ramená zapažené úplné 
deskami, je-li toho třeba, i na oboch stra
nách ;

d) na záběrověj straně válcových dvojíc, 
neprivádzali sa materiál samočinné alebo 
supportem alebo inou vhodnou úpravou a 
dopúšťa-li toho provozovací spósob, buďte

učiněné primerané opatrenia, aby ruky ro
botníkov nemohly sa medzi ne dostat’. Ost
naté válce a hřídele s nožami buďte chráněné 
za všetkých okolností krytom alebo před
ložkou.

67. Každý brus buď tak zariadený, aby 
mohol byť vysunutý neodvisle od trans- 
missie. Motoricky hnané brusné a smirkové 
kotúče musia mať gulaté vývrty a nesmejú 
byť připevněné na hřídeli klínami. Pre 
brúsenie nástroj ov buďte sriadené vhodné 
podpěry. Majú-li takéto kotúče na obvode 
váčšiu obvodová rýchlosť než 10 metrov za 
sekundu, buďte opatřené dostatečné silnými 
posunovatelnými ochrannými kryty.

68. Kruhové pily, pokial sposob, ako sa ich 
užívá, to pripúšťa, aby bola ochranná úprava 
sriadená, buďte na zadnej straně pilového 
kotúča opatřené priliehajúcim rozovieracim 
klínom a buď pod stolom ležiaca část pilového 
kotúča zabezpečená proti doteku chránitkami 
na obouch stranách. Neni-li sriadená spolah- 
livá úprava podávacia, buď horná časť pilo
vého kotúča opatřená posunovatelným 
ochranným košom.

69. Nádržky, pánve, kotle a iné otvorené 
nádrže, ktoré sú hlbšie nežli 0-85 metru alebo 
sú určené pre látky žieravé, jedovaté alebo 
vřelé, buďte primerane ohradené alebo spo
lahlive přikryté, nevyčnieva-li ich kraj aspoň 
0-85 metru nad dlážku alebo nad stanovisko 
robotníka.

70. Potrubie pre páry, plyny, kyseliny, luhy 
alebo vřelé tekutiny, ústiacie do přístroj ov, 
do ktorých nutno vstupovat’, musia byť opa
třené spolahlivými ventily, ktoré sa dajú 
bezpečne uzavrieť a ktoré možu byť pokial 
možno odpojené slepými přírubami.

71. Dřevené rebríky majú byť zhotovené 
zo zdravého, nosného materiálu; stupně 
buďte do rebríkových žrtí nepohyblivé za- 
pravené; přibité došky nebo látky nie sú za 
stupně přípustné. U dvojatých rebríkov má 
byť umožněné spojit’ obe ramená hákami a 
okami; šarnýry majú byť upevněné buďto 
nýtami alebo šraubami s matkami.

, VI. Výtahy, z d v i h a d 1 á, b a/r a- 
n i d 1 á a tiky.

Výtahové šachty. Výtahová klietka. Hydraulické 
výtahy. Osvetlenie. Ohraničenie zdvihu. Ohradenie. 
Svášné striedy. Zorány a zdvihadlá, baranové drtiče

a tiky. Pojazdné zoravy. Únosnost. Vyzkúšanie.

72. Dráha každého výtahu má byť okrem 
otvorov k nakladaniu a k vstupovaniu na
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všetkých přístupných miestach od zdola až 
najmenej do výšky 1'8 metru tak zapažené 
alebo okradené, aby bolo nebezpečné pribli- 
ženie vylúčené.

Na nakladačích a vstupných miestach vo 
všetkých poschodiach buďte převedené za- 
riadenia (dveře, zábradlia), ktoré samočinné 
uzavru výťahovú šachtu, akonáhle sa klietka 
výtahu počne pohybovat, alebo ktoré pri- 
púšťajú pohyb klietky len pri zavřených 
dverách alebo zábradliach.

U výťahov so súkolím alebo so skřipco
vým strojem (otvorené ťahanie) buďte otvo
ry k nakladaniu primerane zabezpečené, aby 
osoby a materiál nemohly spadnut.

Hamovničové stclicové výtahy vo mlynodi 
sú vyňaté z ustanovení tohoto oddielu; o nich 
budu vyhlášené zvláštně předpisy ochranné.

73. Každá výtahová klietka, ktorej tiež oso
by používájú, buď opatřená samočinným za- 
cirycovačom alebo rychlostnou hamovnicou a 
buď přikrytá ochrannou střechou.

74. U hydraulických, priamo účinkuj úcich 
výťahov, kterých tiež osoby užívajú, bud.’ 
medzi rozvod a hnací válec vložená poistná 
úprava, ktorá zamedzí příliš rýchlé sjetie 
klietky, keby trúba praskla.

Je-li»niekol’ko hydraulických výťahov napá- 
jané zo společného akumulátora, buď u každej 
jednotlivej tlakovéj trúby sriadený ventil od
razný. .

75. Každý otvor pre nakladanie alebo vstu- 
povanie buď denným alebo umělým svetlom 
dostatočne osvětlený.

76. Na každom motoricky hnanom vy tah o- 
vadle buď sriadené samočinné ohraničenie 
zdvihu pre najvyšší a najhlbší stav.

77. Hnacie mechanizmy výťahov vakových 
zdvihadiel, svážnych stried, zorávov, doprav
ných šnekov a pod. buďte ohradené, nie sú-li 
už svojou polohou chráněné. Protizávažie buď 
umiestené v bezpečnom vedení a všetky záběry 
ozubených kol, ktoré sú v dosahu alebo kte
rých sa Izá nahodile dotknúť, buďte přikryté.

Výtahy, vakové zdvihadlá a všetky také 
zdvihacie zariadenie majú byť tak upravené, 
aby osoby pod nima zaměstnané nemohly byť 
ohrožené spadáváním materiálu.

sluhujú; v najdolejšom poschodí buď sriadená 
na ochranu obsluhuj úcich robotníkov prime
rane silná ochranná střecha.

78. Svážné striedy buďte opatřené vhodný
mi úpravami, podvozkami, záverami, dvojitý
mi lany, zaehycovadlami a pod. tak, by osoby 
na dolnom konci neboly ohrožené sjazďajúcimi 
vozy.

Hamovnica má byť tak upravená, aby bola 
pri ktude zavřená a uvoFnila sa len vtedy, 
keď sa má viezť (uvotňovacia hamovnica).

79. Zoravy a zdvihadlá buďte opatřené zá
padkou a pásovou hamovnicou alebo inou bez
pečím účinkuj úcou úpravou hamovnicovou. 
IVIá-li břemeno byť. spúsťané svojou vlastnou 
váhou, musí byť pri chodě v oboch smerpeh 
sriadená západka, ktorá zamedzúje, aby 
rýchly choď samočinné nastal.

U baranových drtičův a tíkov musia byť 
sriadené vhodné ochranné steny na ochranu 
robotníkov pri nich zaměstnaných, ako aj pre 
zabezpečenie blízkých pracovišť a ciest.

80. Pojazdné zorávy, na ktorých sú ich ria- 
dičia, majú mať dostatočne bezpečné a ohra- 
dené lešenié alebo galerie, aby 1’udia a mate
riál nespadli. Všetky přístupné záběry ozube
ných kol buďte zakryté.

81. Na každom zoráve buď zretetne vyzna
čená jeho únosnost’ v kilogramoch.

82. Prv nežli sa niektorého výtahu použije, 
buďte jeho strojně a zachycovacie úpravy pri 
zatažení najváčším dovoleným bremeňom 
užitkovým vyzkúšané znalcem, ktorým može 
byť tiež technicky vzdělaný úradník závodný. 
Nosné ústrojie buď žkúšané dvojnásobným 
dovoleným zatažením, ktoré, buď ponechané 
volme visieť aspoň po 20 minút na vyťaho- 
vadle.

Výtahy osob buďte aspoň každé tri mesia- 
ce, výtahy bremien aspoň každých šest me- 
siacov prezkúšané.

Všetky namáhané časti iných zdvihadiel 
buďte vyzkúšané aspoň raz za rok čo do svo- 
jej nosnosti a bezpeěnej účinnosti, pri čom pre 
zorávy nosnosti až do 25 tún užitkového bře
mena buď užité zaťaženie na zkúšku o 25% 
zvýšeného, pre zorávy však váčšej nosnosti 
buď zkušebně břemeno o 10% ťažšie nežli bře
meno užitkové.

Kolmé zdvihadlá vakové buďte zapažené na O vykonaných zkúškach buďte vedené zá- 
prístupných miestach okrem miest, kde sa ob- známy.
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VIL Dopravné z a r i a d e n i e.

Posunovačská služba. Dráhy pre dopravu hmot. 
Tomy a posunovadlá. Nakladanie a skládáme. Vý

klopné vozíky. Doprava sudov a pod.

83. Posunujú-li sa železničně vozy na prie- 
myselných korajach 1’udskou silou alebo ťaž- 
nými zvieratmi, buďte dané posunovačem ha- 
movnicové sc chory, zdrže, podkladné klíny ale
bo podobné predmety. Posunuj ú-li sa vozy 
tažnými zvieraty, buď upotřebené tažných re- 
ťazov alebo povrazov aspoň 25 metrov 
dlhých.

Koná-li sa posunovanie motorickou silou, 
buďte učiněné opatrenia, ktorýeh je třeba pri 
riadnej jazde železničnej.

84. Na dráhách pre dopravu hmot, ktoré sú 
vo svahu, buď postarané o spotahlivé hamova- 
nie dostatečným počtom hamovatetných vozi- 
diel.

85. Točny a posunovadlá musia sa dat za- 
istiť vo svojej správnéj polohe vhodnými 
úpravami.

86. Při nakladaní a skládání ťažkých bre- 
mien upotřebené sklzné kotajnice alebo lyži- 
ny buďte zabezpečené proti nahodilému so- 
šmeknutiu alebo prekoteniu a buďte v zimě 
ladu zbavené a pieskom, popolom alebo podob
nou látkou posypané. Vozidlá buďte zabezpe
čené vhodnými úpravami proti prekoteniu.

87. Výklopné vozíky musia byť opatřené 
sporahlivými zarážacími úpravami, ktoré sa 
dajú bez nebezpečenstva obsluhovat.

88. Pri dopravě válený, trúb, cylindrov, su
dov a pod. buďte učiněné vhodné ochranné 
opatrenia, aby sa neskutátaly.

VIII. Miestnosti skladné.
ZaCaženie. Urovnanie materiálu. Skladiště hořlavých 

látok.

89. V skladných miestnostiach, ktoré sú nad 
inými miestnostmi, buď vyznačené dovolené 
najváčšie zaťaženie na štvoročný meter v kilo- 
gramoch.

90. Kde sa materiál vo váčšom množstve 
urovnává na seba, buď pečované vhodnými 
opatreniami o to, aby sa složené věci nesosu- 
núly.

91. Zásoby tekutých látok hortavých smejú 
byť uschované len v ohňuvzdornýeh miestno
stiach, oddělených od pracovných miestnosti a 
výdatne větraných, ktorýeh dlážka leží hlbšie 
nežli súsedné okolie. Skladné miestnosti, v kte
rých má byť stále tiež v pohotovosti zásoba

vhodných hasidiel (piesku, popola a podobných 
věcí), nesmie sa užívat ani ku skladaniu inýeh 
látok ani k iným účelom a smie sa do nich 
chodit’ len s lampami bezpečnostnými.

Ostatně platia pre ukladanie tekutých hoř
lavých látok příslušné ustanovenia vládneho 
nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 115 Sb. 
z. a n., o obchode s minerálnymi olejami.

IX. Ochranné p o m 6 c k y.
Ochrana očí. Ochrana dýchacieho ústrojia. Inakšie 
ochrany těla. Pracovny oděv. Bezpečnostně násosky.

Prvá pomoc.

92. Robotníci, ktorýeh zrak pri ich zaměst
naní može byt ohrožený parami, žieravými 
alebo vřelými tekutinami, čerepinami, žhavý
mi alebo roztavenými hmotami, buďte opa
tření ochrannými okuliarmi, ochrannými stie- 
nitkami alebo maskami na obličaj. Na ochra
nu ostatných robotníkov buďte, treba-li toho, 
sriadené ochranné steny alebo cieti.

93. Robotníci, ktorýeh dýchacie ústrojie je 
ohrožené plynami, parami alebo prachom, 
buďte opatření rešpirátormi, ktorýeh vložka 
buď impregnovaná podlá potřeby primeraný- 
mi pohlcovadlami alebo inými účelnými pro- 
striedky ochrannými.

Všetky tieto ochranné pomdeky buďte 
udržované stále v čistom stave.

94. Robotníci, ktorí sú ohrožení pri Vvojom 
zaměstnaní popálením, přemočením alebo po
raněním noh, buďte opatření účelnou obuvou.

Robotníci, ktorí manipulujú so silnými ky
selinami, vřelými, žieravými alebo jedovatými 
tekutinami alebo sú zaměstnaní pri dopravě 
ostrohranných alebo špičatých predmetov, 
buďte opatření látkovými alebo koženými zá
stěrami, alebo poklať ich práca to pripúšťa, 
pevnými koženými chránitkami na rukách ale
bo rukavicami z pevného materiálu, a je-li ne- 
bezpečenstvo, že by mohli byť poranění žha
vým alebo roztaveným materiálem, buďte opa
tření krém toho chránidlami lietkovými (ga
maše a pod.).

95. Pre pracovně výkony s látkami zdravili 
škodlivými, ako na příklad so žitým fosforem, 
olovenými preparáty, živým striebrom a pod., 
ako aj pri triedení handár buďte robotníkom 
dané zvláštně šaty pracovně, o ktorýeh pravi
delné čistenie a primerané uschováme buď pe
čované.

96. K vyprázdňovaniu nádob, ktoré obsahuji!
silné kyseliny, vřelé, žieravé alebo jedo vaté te
kutiny a nie sú opatřené výpustnými kohút-
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kami, buďte dané robotníkom bezpečnostně 
násosky, pumpy, výklopné koše a podobné.

97. V každom váčšom závode i v každom zá
vode so zvláštnym nebezpečenstvom pre osoby 
v ňom zaměstnané má byť při ruke materiál, 
kterého je třeba ku prvej pomoci (obvazový 
materiál, prostriedky krv staviacie, prostried- 
ky občerstvuj úcie, dezinfekčné a pod., podFa 
potřeby tiež dopravné prostriedky); správco- 
via závodov a dozorčí sriadenci majú byť obo- 
známení s ich užíváním.

X. V o d a, umývám e, k ú p e 1’ n e 
a šatné.

Voda. Umýváme. KúpeVne. Uschováme šatov.

98. V každom závode buď postarané o to, 
aby v ňom bola pitná voda a voda k mytiu.

99. V každom váčšom závode, kde sa použí- 
vajú alebo vznikajú škodlivé, žieravé alebo je
dovaté plyny, tekutiny alebo hmoty alebo kde 
sa vyvinuje silné prach, ako aj kde robotníci 
sú vydaní značnému znečisteniu těla, majú 
byť sriadené pre obe pohlavia oddělené umy
várně a šatné s primeranými úpravami 
k mytiu.

lÓO. Vo váčších závodech, v ktorých pre 
zamedzenie následkov zdraviu škodlivých je 
toho třeba, aby telá niektorýeh robotníkoy 
boly dokladné očištěné alebo ochladené, buďte 
sriadené kúpeťne s mydlom a uterákmi.

101. Buďte učiněné opatrenia, aby šaty, od 
robotníkov před počiatkom práce odložené, 
mohly byť riadne uschované, súc chráněné 
před účinkami škodlivými zdraviu robotníkov, 
ako je vlhkost’, prach alebo škodlivé páry.

Záchody, ktoré nie sú zariadené na splacho- 
vanie, nemajú byť spojené priamo s pracov- 
ňami, ale majú byť od nich oddělené výdatne 
větranými predsieňami alebo krytými chod
bami.

103. Záchody majú byť dostatečné demíým 
alebo umělým svetlom osvětlené a byť tak 
převedené, aby robotníci neboli vydaní pri 
svojom pobyte v nich nepohodám povetrnosti.

104. Záchody vo váčších závodoch buďte 
oddělené podFa pohlavia robotníkov, opatřené 
zvláštnymi příchody a označené nápisami.

105. Pri záchodech určených pre mužov 
buďte sriadené záchodky (pissoiry). Záchod- 
kové žlábky alebo mušle buďte sriadené z ne
propustného materiálu a buďte udržované 
stále v neprepustnom stave.

106. Záchody a záchodky buďte Udržované 
stále čisté; nie sú-li sriadené na splachovanie 
alebo na sypanie rašelinovej drti, buďte uči
něné iné opatrenia proti zápachu.

§ 2.

Přestupky tohoto nariadenia, pokiaF nejde 
o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa dFa zá
kona č. 259/1924 Sb. z. a n.

Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 
minister priemyslu, obchodu a živností, mini- 
ster sociálnej pečlivosti a minister veřejného 
zdravotnictva a telesnej výchovy v dohodě so 
zúčastněnými ministrami.

XI. Záchody.
Počet a úprava. Osvetlenie a ochrana proti povetmo- 
sti. Záchody buďte oddělené podVa pohlavia. Záchod

ky. Čistenie.

102. O počte a úpravě záchodov platia sta- 
vebno-policajné a zdravotně předpisy. Kde niet 
takých predpisov, má byť pravidlem, aby 
aspoň na každých 30 osob pripadol jeden se
dadlový záchod, pri čom záchody buďte roz
dělené primerane podFa rozsahu závodu.

Sú-li záchody v záyodnej budově, buďte od- 
vádzacie trúby spojené s větracími trúbami 
v priemere aspoň 25 centimetrov nad střechu 
vyvedenými.

§ 4.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom 
vyhlásenia.

Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Udržal v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.

švehía v. r.
Dr. Franke v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kállay v. r.


