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(2) Nedotknuté zostávajú předpisy o povo- 
1’ovaní a provoze kameňolomov, hlinísk a 
štrkovieň v blízkosti dráhy.

§ 59.
Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 

minister priemyslu, obchodu a živností a mi- 
nister sociálnej pečlivosti v dohodě so zúčast
něnými ministrami.

švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Udržai v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič 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.

117.
Vládně nariadenie 

zo dňa 26. mája Í925, 
kterým vydávajú sa předpisy pre zabránenie 
úrazom a na ochranu zdravia robotnfkov pri 
živnostenskom prevádzaní pozemných stavieb.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podl’a § 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. ok- 
tóbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského 
zákona pre územie Slovenska a Podkarpat- 
skej Rusi):

Pri živnostenskom prevádzaní pozemných 
stavieb a inýeh stavebných práč s nimi sú- 
vislých, bez újmy příslušných stavebných 
predpisov buďte zachovávané tieto ustano- 
venia:

I. PŘEDPISY K ZAMEDZENIU ÚRAZOV.

1. Základy.
§ 1.

(1) Pri vykopávaní základov, ako aj pri 
zemných prácach vůbec buď vynaložená 
zvláštna pečlivost’ na bezpečné vypaženie. 
Neni dovolené zeminu podkopávat’. Okraj ja
my nesmie na šířku najmenej pol metru byť 
zatažený zemou, materiálem a pod.

(2) Nastalo-Ii daždivé počasie, buďte steny 
alebo vypaženie před počiatkom práce i pri 
práci občas ohladané, sú-li pevné, a podl’a vý

sledku buďte učiněné potřebné bezpečnostně 
opatrenia.

(3) VedFa dosavádnych stavieb, sú-li plyt- 
kejšie založené nežli nová stavba, smejú byť 
nové základy a výkop pre ne potřebný pre- 
vádzené len po častiach, a to pokaždé v dlžke 
nepřesahuj úcej 2 m.

2. Studničné šachty, kanály 
a žumpy.

§ 2.
(1) Studničné šachty štvorcového prierezu. 

musia byť za všetkých okolností vyrúbené. 
GuFaté šachty smejú byť híbené bez muro- 
vania len v úplné pevnej pode.

(2) Pri murovaní studné smie byť pri vodo- 
rovnej polohe obedňovacích fošien odstráne- 
ná naraz vždy len jedna fošna, a to teprve 
vtedy, keď zdivo je zasypané až k dolněj hra
né tejto fošny. Vo vel’mi sypkej pode, v drobi- 
nách atď. nesmie byť zapaženie vůbec odstrá- 
nené na celú výšku sypkej vrstvy půdy, ale 
musí byť záhodzom zasypané. Pri hnanom pa
žení musí byť nához zdivá příslušného poFa 
převedený až k najbližšiemu vodorovnému 
vencu prv, nežli sa odstránia svislé pažinové 
fošny.

(3) Zához murovania musí byť vždy peyne 
utlačený.

(4) V studničnej šachtě buď tesne nad hla
vami robotníkov sriadená ochranná střecha, 
pod ktorú robotníci můžu vstúpiť, aby bolí 
chránění před padajúcimi predmety.

§ 3.
(1) Prv nežli sa kto pustí alebo sostúpi do 

studné alebo studničnej šachty akokoFvek 
hlbokej alebo vleze do užívaných už žúmp a 
starých kanálov, musí byť zistené, není-li tam 
dusivého vzduchu. Toto zistenie buď vykona
né pozvoFným spúšťaním obyčajnej svietieFne 
s horiacim svetlom alebo iným spoFahlivým 
spůsobom.

(2) Zistí-li sa uhasnutím světla alebo vý
ši edkom vykonanéj inakej zkúšky, že je tam 
dusivý vzduch, buď odstránený vývevami 
alebo ventilatorami, a nebolo-li by ich pri 
ruke, vliatím vrelej vody alebo tým, že sa 
dolu spustia okovy s nehašeným drieve vodou 
poliatým vápnom.

(3) Dá-li sa předpokládat’, že sú v šachtě 
výbušné plyny, nesmie byť zkúška horiacim 
svetlom převedená.
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(4) Zkúšanie vzduchu buď pokaždé opako
vané až do nezávadného výsledku.

8. Jamy na vápno a iné prehlbne.

§ 4.
Jamy na vápno a iné prehlbne, ktoré ohro- 

žujú chódzu na staveništi, buďte bezpečne 
Oproti prelomeniu) pokryté alebo pevne ohra- 
ené.

4. L e š e n i e.
a) Všeobecné.

§ 5.
í1) Každé lešenie buď primerane sriadené 

so zdravého, účelu vyhovujúceho a drievej- 
ším upotřebením vo svojom prierezu nesosla- 
beného dřeva bezpečným spósobom, vyhovu- 
júcim postupu stavby.

(2) Pri búraní lešení musia byť učiněné 
vhodné opatrenia, aby trámy, fošny, svory, 
ekoby a iné vefké a ťažké časti lešenia mohly 
byť bezpečným spósobom spustené alebo ináč 
dolu dopravené bez ohroženia osob nachádza- 
júcich sa pod lešením.

_ (3) Z driev vyčnievajúce klínce buďte po- 
kiať možno před dopravou, avšak rozhodne 
před ďalším upotřebením dřeva odstránené 
alebo ohnuté.

(4) Při skládání materiálu na lešeniach buď 
postarané o to, aby sa neprekážalo chódzi a 
dopravě.

b) Lešenia štenierové.

§ 6.
C1) U štenierových lešení musia šteniere ob- 

držať pevná oporu a priečné drevá bezpečný 
podklad; pri postrannom namáhaní celého le
šenia alebo jednotlivých jeho dielov buďte 
sriadené dostatečné silné skrížené ztužidlá. 
Kremobyčajné lešenia, na pr. pre veže, pre 
rozsiahlé osadzovanie a pod., musia byť od
borné sviazané.

_(2) Vo všetkých poschodiach lešení buď 
sriadená lesná, silná a široká dlážka z dosák, 
kterých konce nesméjú prečnievať. Aby fudia, 
materiál alebo nástroje nemohli spadnúť, 
buďte sriadené riadné zábradlia s doskou na 
stojato (záklopkou) upevněnou pri dlážke.

(3) Přístupy k róznym poschodiam lešení 
a spojenia medzi nimi buďte upravené pomo- 
cou lávok, schodov, rebríkov, avšak vždy tak, 
aby sa mohlo na lešenie a pracoviště vystupo
vat’ len s poschodia na poschodie.

c) Vysunuté lešenia.
§ 7.

U vysunutých lešení musia byť vystrčené 
trámy vo vnútre bezpečne zachytené alebo 
vzoprené alebo vonku opřené dostatečné sil
nými vzporami o múr; tiež postrannému po- 
sunutiu buď zabráněné primeraným ztužením.

d) Lešenia rebríkové.
§ 8.

t1) Lešenia rebríkové buďte ztužené úhlo- 
priečnými zavetrovacími latami, k zabezpe- 
čeniu proti spadnutiu osob buďte z vonku 
uzavřené riadnym zábradlím, a je-li voFný 
priestor medzi dlážkou na lešení a stěnou bu
dovy širší nežli 0-4 m, buďte okradené tiež 
na straně k budově.

(2) Lešeňové došky musia spočívat’ na stup- 
ňoch rebríkov a majú ich na obidvoch stra
nách prečnievať najmenej o 0-2 m.

(3) Spojenie rebríkov s vystrčenými trámy, 
ako aj spojenie zábradlí s rebríkovými žrťa- 
mi má byť převedené bezpečným, trvanlivým 
spósobom.

e) Visacie lešenia.
§ 9-

(1) Visacie lešenia smejú byť zavesené len 
na dostatečné silných a bezpečne upevněných, 
výstrčených trámech pomocou povrazov. Pri 
montážach móže byť upotřebené tiež miesto 
povrazov dostatečné pevných reťazí a ne
ohebných železných týči.

(2) Najvyšší počet robotníkov, ktorí smejú 
vstúpiť na visacie lešenie, a přípustná naj- 
menšia sila nosných povrazov buď trvale a 
zretefne vyznačená na visacích lešeniach.

(3) Každý rumpál musí byť opatřený ro- 
hatkou so západkou a hamovnicou, každé ozu
bené súkolie musí byť zakryté ochranným 
príkíopom.

(4) Každé visacie lešenie buď zabezpečené 
vhodnými opatreniami proti kývaniu.

f) Lešenia na kozách.

§ 10.

(1) Používanie koz bez podlžného ztuže- 
nia neni dovolené; takéto ztuženie musí sa 
stať aspoň dřevenými vzpěrami, ktoré sú 
upevněné skobami.

(2) Keď sa kozy stavia na zemi, buď pečo
vané o dostatečné pevný podklad; stavia-li sa
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na lešeniaeh, nesmejú nikdy stát’ na nekry
tých trámoch, ale musia spočívat’ na tesnej 
a dostatečné silnej dlážke z dosák.

(3) U lešení na kozách vysokých 1-9 m 
alebo vyšších, ako aj postavia-li sa na seba 
dve lešenia na kozách, bud’ dlážka z fošien 
obrúbená na okraji doskou na stojato a krém 
toho musí byť sriadené ešte pevné zábradlie 
vo výške prs.

g) Skruže.

§ H.
U skruží — nehťadiac na ich odborné se

stroj enie — buď pečované o to, aby vzestupy 
a pracovištia na lešení boly primerane zabez
pečené. Vyskruženie smie sa prevádzať len 
pod znaleckým vedením.

h) Prehliadky lešení.
§ 12.

Lešenia buďte aspoň každých štrnásť dní, 
obzvláště však po vichre a po každom dlhšom 
přerušení práce znalecky prehliadnuté, sú-li 
v riadnom stavebnom stave; visacie lešenia 
buďte prehliadnuté před každým upotřebe
ním, upevnenie ich vystrčených trámov buď 
denne ohl’adané. Spozorované vady buďte 
před počiatkom práce odstránené.

i) Zaťaženie lešení.

§ 13.
Lešenia smejú byť zaťažené len primerane 

dl’a sposobu ich prevedenia. Vysunutých, re- 
bríkových a visacích lešení smie len vtedy byť 
upotřebené k sestavovaní železných a dřeve
ných konštrukcií, sú-li sestroj ené so zreteťom 
na toto zvláštně zaťaženie. Ostatně smie sa 
takých lešení užívat’ len k prácam, ktoré ne
vyžaduji! hromadenia robotníkov a materiálu, 
tedy len k natieračským prácam, barveniu 
a pod.

k) Otvory v lešení.
§ 14.

Otvory v lešení, ktorých je třeba v jednot
livých poschodiach pre dopravu materiálu, 
buďte medzi poschodiami zapažené doskami 
na sposob šachiet; tieto paženia musia sahat’ 
až k najdolejšiemu konců výtahového zaria- 
denia a smejú tu, ako aj v poschodiach byť 
otvorené len na miestach, na ktorých sa do
pravované věci právě nakladajú alebo vy- 
biěrajú. Taktiež u otvoru na najvyššom le
šení smie len miesťo, k vybieraniu vytiahnu-

tého materiálu používané, byť ponechané bez 
ohradenia.

5. Rebríky a schodky.

§ 15.
(1) Rebríky a schodky buďte prv, nežli sa 

ich upotřebí, prehliadnuté, či sú dost’ bezpečné. 
Shrabané vady buďte ihned’ odstránené. Ne
dovoluje sa nahraďovať ehýbajúce stupně re- 
bríkov přibitými latami.

(2) Keď sa u stavieb vyšších nežli jedno 
poschodie sriadi spojenie s poschodie na po- 
schodie rebríkami, buďte tieto postavené vždy 
po dvoch, jeden pre výstup, druhý pre sostup, 
a to čo možné tak, aby pri vystupovaní alebo 
sestupování dial sa obrat pokaždé na tú istú 
stranu; tiež musí byť tak dlhé, aby dlážku 
poschodiá, ku ktorému vedú, přesahovaly 
aspoň 1-5 m v smere rebríka.

(s) Rebríky nesmejú nad sebou stát’ tak, 
aby padajúce predmety mohly narazit’ na do
lejší rebrík.

(4) "Rebríky musia na zemi pevne spočívat’ 
a krém toho byť skobami k lešeniu dobré 
upevněné. Na lešeniaeh smejú rebríky byť pod
stavené len na podložených fošnách, aspoň 
5 cm silných.

(s) Užívá-li sa rebríkov mimo lešenia sto
jacích a priamo k niektorému poschodiu ve- 
dúcich, musí byť pečované o dostatočne širo
ký a bezpečný přístup alebo výstup.

(e) Dvojité rebríky (maliarske rebríky 
alebo schodky) musia byť tak zabezpečené, 
aby sa nemohly náhodou rozovrieť.

r

6. L á v k y.
§ 16.

(1) Lávky buďte založené čo možné tak ši
roké, aby sa 2 osoby mohly vyhnúť.

(2) Stúpanie lávok má byť čo možné 1:3 
alebo menšie, avšak nesmie byť nikdy váčšie 
nežli 1:2.

(3) šikmé lávky musia byť na vzdialenosť 
kroku pobité priečnými laťkami, a sú-li 
sklzké, musia byť posypané popolom, pies- 
kom alebo podobnými hmotami.

(4) Na každej lávke musia byť sriadené zá- 
bradlia na zovnútornej straně a u okien 
i dverných otvorov, ktoré sú snáď vedl’a nich; 
zábradlia buďte sriadené tiež na ynútornej 
straně, odstáva-li lávka od můra viace nežli
0.4 m.
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7. P o v r a z y a r e ť a z i.

§ 17.
í1) Pri prevádzaní stavebných práč smie 

byť užívané krém reťazí len ohebných povra- 
zov konopných, bavlněných alebo drótených.

(2) Bezvadnosť a únosnost’ povrazov a re
ťazí buď občas zisťovaná. znaleckým vyzkú- 
šaním. Chatrné reťazí a povrazy buďte ihneď 
riadne opravené, alebo keby ani potom neboly 
dosť bezpečné, vyměněné.

(3) Reťazí a povrazy nedostatočne únosné 
buďte z užívania vylúčené.

(4) _ K vyťahovaniu materiálu v nádobách 
nesmie byť upotřebené povrazov s jednodu
chými háky.

8. Vyťahovadlá a zdvihadlá.

a) Všeobecné.

§ 18.
Není dovolené užívat’ výťahov materiálu 

k osobnej dopravě. Len pri stavbě studní a 
vysokých komínov smie sa tak diať, je-li vy- 
ťahovadlo k tomu dosť bezpečné.

§ 19.
U všetkých vyťahovadiel materiálu otvory 

k nakladaniu a ukladaniu musia byť primera- 
ne zabezpečené proti spadnutiu osob a mate
riálu a musia byť dostatečné denným alebo 
umělým svetlom osvětlené. U každého takého 
otvoru buď zřetelná výstraha, aby sa nikto 
do šachty nenahýbal, a zákaz používania vý
tahu k dopravě osob.

§ 20.

O1) Hnacie ústrojie vytahovadiel, paterno- 
sterov, jarábov a pod. buďte ohradené, nie sú-li 
už svojou polohou chráněné. Všetky ozubené 
súkolia, ktoré sú v dosahu robotníkov alebo 
ktorých sa Izá nahodile dotknúť, buďte při
kryté.

(2) Užívá-li sa elektrických vyťahovadiel, 
buďte vedenie prúdu, ako áj přístroje bez
pečno chráněné proti dotyku nepovolanými 
osobami.

(3) Vyťahovadlá, paternostery a všetky ta- 
kéto^ úpravy zdvihacie majú byť tak zaria- 
dené, aby osoby pod nimi zaměstnané neboly 
ohrozené pádom materiálu; v najdolejšom 
patře buď sriadená ochranná, primerane 
silná střecha.

§ 21.

Chódza pod bremenami volné sa vznášaj li
cími buď obmedzená na mieru nezbytné po- 
trebnú.

b) Vyťahovadlá na maltu.
§ 22.

U obyčajných vyťahovadiel na maltu (kolá 
na hriadeli s dvoma ťažnými, na povrazoch 
visacími nádobami) musí byť hriadel tak vy
soko nad stanoviskem robotníkov, aby ho ne
mohli dosiahnuť ani nataženýma rukama, 
alebo buď hriadel tak přikrytý, aby sa ho ro- 
botníci nemohli dotýkat’. Před výtahovým 
otvorom buď fošnová dlážka lešenia opatřená 
přibitými latami (dlážkovými lištami) a vo 
výške prs buď sriadená priebežná týč alebo 
rukováť, ktorej by sa riadičia povrazu mohli 
pridržať volnou rukou.

c) Jaráby a zdvihadlá.
§ 23.

C1) Jaráby a zdvihadlá buďte opatřené zá
padkou a pásovou alebo inou bezpečne účin- 
kujúcou hamovnicou. Má-li břemeno byť spu
štěné svojou vlastnou váhou, musí pri chodě 
v oboch smeroch byť sriadená západka, ktorá 
zamedzuje, aby rýchly chod nenastal samo
činné.

^ (2) Pojazdné jaráby, na ktorých sú robot- 
níci, majú mať plošiny alebo galerie proti 
spadnutiu ludí a materiálu dostatečné bez
pečné a ohradené.

(3) Na každom jarábe buď jeho únosnost’ 
v kilogramech zretelne vyznačená.

9. Dopravné zariadenia. 
a) Posunovačská služba.

§ 24.
(x) Posunujú-li sa železničně vozy na zá- 

vodných (vlečkových) kolajach ludskou silou 
alebo ťažnými zvieraty, buďte dané posuno
vačem sochory k hamovaniu, zdrže, podkladné 
klíny alebo podobné predmety. Posunujú-li sa 
na tejže kolaji súčasne ešte iné vozy ludskou 
silou, buď pri ruke robotník, ktorý má ísť 
před posunovaným vozom a toho dbať, aby 
bola příslušná trať volná a pre jazdu bez
pečná.

(2) Pri posunovaní vozov ťažnými zvieraty 
buď upotřebené tažných reťazí alebo povra
zov aspoň 2-5 m dlhých. Posunuj e-li sa takto 
na kolajach vo svahu, buď okrem riadiča pri 
ruke aspoň ešte jeden robotník, ktorý, treba-li
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toho, má zastavit’ pohybuj úce sa vozy vhod
nými prostriedky.

(3) Pri posunovaní motorickou'silou buďte 
učiněné opatrenia, ktorých je třeba pre riadny 
železničný provoz.

§ 25.
Na materiálových dráhách, ktoré sú yo 

svahu, buď postarané o spoFahlivé hamovanie 
dostatečným počtom zahamovateFných vozov.

§ 26.
Točny a posunovadlá musia sa dať pevne 

zastavit’ vo svojej správnéj polohe vhodnými 
úpravami.

b) Doprava ťažkých bremien.

§ 27.
(1) Doprava, ako aj nakladanie a skladanie 

ťažkých bremien buď konané pod znaleckým 
dohFadorn. Buď pečované o to, aby prostriedky 
k dopravě a nakladaniu, vozidlá a zdvihadlá, 
koFaje a pod. boly pri používaní tak bezpečné, 
aby nebola ohrožená bezpečnost’ ani dopravy, 
ani robotníkov alebo cudzích osob.

(2) K nakladaniu a skladaniu upotřebené 
klzné koFajnice alebo lyžiny buďte zabezpe
čené proti nahodilému skíznutiu alebo preko- 
teniu a buďte v zimě zbavené Fadu, ako aj po
sypané pieskom, popolom alebo .podobné. Vo
zidlá buďte zabezpečené vhodnými úpravami 
proti prekoteniu.

§ 28.
Výklopné vozíky musia byť - opatřené spo- 

1’ahlivými zarážacími úpravami, ktoré sa dajú 
bez nebezpečenstva obsluhovat’.

§ 29.
Pri dopravě válcov, trúb, cylindrov, sudov 

a pod. buďte učiněné vhodné ochranné opa
trenia, aby sa neskotúlaly.

10. Opatrenia v o v n ú t r e s t a v i e b.

§ 30.
(i) Aby robotníci boli zabezpečení proti 

spadnutiu vo vnútre stavby, buďte nosníky 
stropov (traversy, hrady), bezprostredne po 
osadení úplné přikryté alebo otvory vo stě
nách, vedúce k nekrytým trámovištiam, ako 
aj tie, ktoré vedú priamo do dvorov, svetlíkov 
a nedokončených schodišť, bezpečne zahra- 
dené.

(2) Pri osádených už schodoch, dokiar není 
sriadené konečné zábradlie, buď upravené 
prozatýmné zábradlie ochranné.

(3) Cesty (chodby, schody) pod nezakry
tými miestnosťmi buďte opatřené ochran
nými stropy proti padajúcim predmetom.

(4) Má-li byť materiál dopravovaný po zá- 
klopných dlážkách alebo na ne ukládaný, 
musia byť k tomu sriadené chodby alebo úplná 
dlážka z fošien.

li. Práce na streche alebo po
dobné nebezpečné práce.

§ 31.
(1) Pri nebezpečných menovite pokrývač- 

ských prácach a pri shadzovaní sněhu, pri 
sriaďovaní hromosvodov, pri nebezpečných 
klampiarskych a sklenárskych prácach buďte 
robotníci opatřeni bezpečnostným pásom a 
povrazom.

(2) Pri novom krytí skleněných striech musí 
pod nimi byť sriadené lešenie doskami tesne 
pokryté; odpadky skla buďte ihned’ odstrá- 
nené.

12. B u r a n i e.

§ 32.
(4) Pri buraní nie je zpravidla dovolené 

zvrhovať celé časti múrov.
(2) Len voFne stojace múry, štítové steny, 

komíny a pod., stoja-li osamotene, smejú za 
stálého znaleckého vedenia byť zvrhované 
alebo trhané („rozstreFované"). Tiež strho- 
vanie klenieb smie sa stať len pri stálom zna- 
leckom vedení. Priestor pod strhovanou klen
bou buď uzavřený a vyžaduje-li toho kon- 
štrukcia klenby, buď sriadená primeraná 
podložka.

(3) Budovy, ktoré rozburaním priliehajú- 
cich stavieb pozbavené budu svojej opory, 
buďte odborné zabezpečené.

(4) Aby sa zamedzilo obťažné prášenie, 
buďte zdivo a zrúcaniny opátne kropené 
a pri spúštaní zrúcanín buď užívané dřeve
ných trubín, ktoré ústia na dolnom konci do 
otvoreného vreca (rukávu).

13. I n é předpisy bezpečnostně.

§ 33.
(r) V pracovných hodinách do tmy spada- 

júcich buďte pracovištia a ich příchody dosta
tečné osvětlené; rovnako tak buď pečované 
o primerané osvetlenie všetkých nedostatečné 
světlých pracovišť.
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(2_) Vodiace dróty elektrického osvetlenia 
musia byť na ochranu proti dotyku v celej 
dlžke izolované.

(°) ^Všetky osvetFovacie telesá musia byť 
bezpečne zavěšené. Lampy prc 1’ahko prchavé 
svietivá s horákmi pod nádržkou na svietivo 
siiadenými buďte krém toho tak zavesené, 
aby bolo zabráněné silnejšiemu nahriatiu 
tejto nádržky. V miestnostiach, v ktorých sa 
robotníci trvale zdržuj ú, nesmejú byť takéto 
lampy, ako aj svietivo pre ne uschovávané.

§ 34.
J1) Při prácach, pri ktorých oči zaměstna

ných robotníkov možu byť ohrozené, buďte 
robotníci opatření ochrannými okuliarmi, stie- 
nitkami alebo obličajovými maskami. Na 
ochranu iných, na blízku pracuj úcich robot
níkov buďte, treba-li toho, sriadené ochranné 
steny alebo sieti.

(2) Robotníci, ktorí sú následkem s voj ho 
zaměstnaní zvlášť ohrození přemočením alebo 
poraněním nohy, buďte opatřené účelnou 
obuvou.

(3) Robotníci, ktorí sú zaměstnaní dopra
vou ostrohranných alebo špičatých predme- 
tov, buďte opatřené pevnými kozami na 
ochranu rúk alebo rukavicami z pevného ma
teriálu.

§ 35.
Nadhadzovanie stavebného materiálu je 

dovolené len v prízemku. Podávanie tehiel 
robotníkmi, na rebríkoch stojacími, smie sa 
diať najvýš s poschodia na poschodie.

§ 38.
Kde sa materiál do váčšej výšky na seba 

rovná, buď pečované vhodným-' opatreniami 
o to, aby sa uložené věci nesosunúly.

§ 37.
Opravy budov (bielenie, omietanie, natie- 

rame zovnajších rámov okien a pod.) smejú 
byť prevádzané s jednoduchých rebríkov len 
pri přízemných alebo jednopatrových budo
vách; pri budovách s niekoFko poschodí buď 
upotřebeno vysunutých, rebríkových alebo 
visacích lešení.

§ 38.
AkekoFvek pri stavebných prácach užívané 

pracovně náčenie a strojně zariadenie buď 
udržované stále v dobrom a úplné upotrebiteF- 
nom stave.

§ 39.
Osobám na stavbě nezaměstnaným buď 

najprísnejšie zakázaný vstup na lešenie na 
pr. cieFom prinášania pokrmov a nápojov.

§ 40.
v (x) Osoby, o ktorých zaměstnáváte!’ vie, 
ze trpia na padúcnicu, krče, občasné záchvaty 
mdloby, závrať, nedoslýchavost’ alebo na iné 
telesné slabosti alebo vady v miere, že by 
preto pri istých prácach boly vydané krem- 
obyčajnému nebezpečenství!, nesmejú byť 
užívané ku prácam tohoto druhu. Opilé osoby 
nebuďte vobee ku práci připuštěné.

^ (2) žien v pokročilom tehotenstve smie byť 
užívané len k Fahčím prácam, nikdy však na 
rebríkoch a pri vyťahovadlách materiálu.

II. PŘEDPISY NA OCHRANU ZDRAVIA.

• § 41.
Na staveništiach, kde je zaměstnané prez 

10 robotníkov a priestorové poměry to dovo
luj ú, buď sriadené počtu robotníkov prime- 
rane veFké prístrešie, ktoré sa, treba-li toho, 
dá vykuřovat’ a v ktorom buďte učiněné tiež 
opatrenia, ktorých je třeba pre prvú pomoc 
pri úraze.

§ 42.
Na každom staváništi má byť postarané 

o dostatek čerstvej pitnej vody, ako aj o ná
doby k pitiu, a to vo všetkých poschodiach, 
kde sa pracuje.

§ 43.
O) Na každom staváništi buďte sriadené 

záchody, primerané počtu robotníkov a zdra- 
votným předpisem. Záchody buďte tak upra
vené, aby zvonku nebolo do nich videť; je-li 
zaměstnané pres 10 osob, buďte podFa po- 
hlavia robotníkov rozdělené a nápisem ozna
čené.

(2) Záchody a záchodky buďte stále 
v čistom a pokiaF možno v nezapáchaj úcom 
stave udržované a podFa potřeby dezinfiko
vané.

§ 44.
V miestnostiach, ktoré sa yysušujú vý

hřevnými úpravami bez priameho odvádzania 
dýmu, nesmejú robotníci ani pracovat’ ani sa 
zdržovat’.

§ 45.
Pre prvú pomoc pri úrazoch musia byť 

v pohotovosti na staváništiach, kde je zaměst
nané prez 10 robotníkov, a na staváništiach,
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ktoré sú výše kilometr a vzdialené od najbliž- 
šej lekáme, bez ohradu na počet zaměstna
ných robotníkov, skříňky s prostriedkami krv 
staviacími a antiseptickými a s potřebným 
obvázovacím materiálom, ako. aj s občerstvu- 
júcimi prostriedkami.

§ 46.
Mená a byty lekárov nemocenských pokla- 

dieň buďte oznámené robotníkom vývěskami 
na staváništiach.

III. USTANOVENIA ZÁVĚREČNÉ.

§ 47.
(1) Robotníkom buďte následujúce předpi

sy, ako sa majú zachovat’, doslovné oznámené 
a buďte k tomu účelu trvale a zreteFne čita- 
teFne vyhlášené aspoň jednýrn vývěskám na 
všeobecne prístupnom mieste stavánišťa, 
treba-li toho, tiež na niekoFko miestach.

(2) Na 22. odstavec (oznamovanie úrazov) 
buď každý robotník pri svojom vstupe do prá
ce zvlášť upozorněný.

1. Zapovedá sa nástroje, drevá, tehly, ka
mene a iné ťažké predmety zhadzovať s leše- 
nia alebo od inakiaF so stavby.

2. Skoby majú sa tak uvoFňovať, aby ani 
neodskakovaly, ani neodleťovaly.

3. Je zakázané na vlastnú pást’ odstraňovat’ 
časti lešení, rebríky, fošny, závory, skoby, 
kozy, kryty atď., ako aj svevoFne jakokoFvek 
meniť provodzovacie zariadenia.

4. Pri vytahovaní a spúšťaní visacích lešení 
buďte rumpály rovnoměrně točené, tak aby 
lešenie nepřišlo vůbec do šikmej polohy. 
KFuky rumpálov, neužíva-li sa ich, buďte při
pevněné alebo sňaté.

5. Nie je dovolené zdržovat’ sa na lešeniach 
v poludnajšej prestávke — krém na lešení 
pre vysoké veze a komíny.

6. Pod otvorami lešenia, určenými pre vyťa- 
hovanie materiálu, nie je dovolené osobám po 
dobu vyťahovania sa zdržovat’. V čase, keď 
takéto vyťahovadlo nepracuje, musí byť 
šachta úplné uzavřená.

7. Užíva-li sa zdvihadiel, buď břemeno peč
livé a spoFahlive upevněné alebo tak uložené, 
aby naložené predmety nemohly spadnúť.

_ Ťažné nádoby nesmejú byť tak naplňované, 
aby naložené hmoty pri kyvoch nádob mohly 
spadnúť alebo pretiecť.

8. Malta buď do putieň a sudov plněná tak, 
aby sa zabránilo čo možné striekaniu.

9. Spúšťajú-H sa bremená jarábami a zdvi- 
hákmi, smie hamovnica byť uvoFnená teprve 
vtedy, keď boly kFuky sňaté alebo, není-li to 
možné, keď robotníci odstúpili stranou.

Zachycovat’ pohybuj úce sa kFuky zdvihadiel 
alebo rumpálov nie je dovolené.

Pri zdvihaní bremien buď. škripec stále 
v činnosti.

10. Pri posunovaní železničných vozov nech 
roBotníci užívají! daných im hamovacích so- 
chorov, zdrží, podkladných klínov a podobných 
predmetov.

Posunujú-li sa vozy Fudmi, posunovači 
nesniej ú nikdy voz z předu posunovat’ a nikdy 
po koFajach ísť. Posunujú-li sa na týchž koFa- 
jach súčasne ešte iné vozy, posunovači smejú 
posunovat’ len na pozdižnej straně vozov a ne
směj ú vstupovat’ medzi. ne.

Posunujú-li sa vozy tažnými zvieraty, 
buďte tieto zvieratá stále rukou a čo možné 
mimo kolaje vedené.

11. Točny a posunovadlá buďte prv, nežli 
sa prez ne ide, zabezpečené vo svojej správnéj 
polohe.

12. železničně vozne, stoja-li na koFajach, 
buďte tak zaistené, aby sa nemohly samy 
rozj eť.

13. Pri dopravě ťažkých bremien na koFa
jach. vo svahu a vo staváništiach buď dbané 
zvláštnej opatrnosti.

14. Robotníci sú povinní pri nebezpečných, 
obzvláště pokrývačských prácach a shadzo- 
vaní sněhu, ďalej pri sriaďovaní hromo- 
svodov, pri nebezpečných klampiarskych a 
sklenárskych prácach užívat im daných bez- 
pečnostných pásov a povrazov. Takéto povra- 
zy, keď niet zvláštneho zariadenia na streche 
k ich upeyneniu, musia byť priviazané bez
pečným sposobom na obvyklom lešení rebrí- 
kovom.

15. Vstupovat na neosvětlené miesta stavby 
je zakázané.

16. Lampy pre Fahko prchavé svietivá s ho
ráky pod nádržkou na svietivo sriadenými 
buďte tak zavesené a nošené, aby sa zabrá
nilo silnejšiemu zahriatiu nádržky. l)o miest- 
ností ustanovených k uschovaniu týchto lámp 
a svietivá pre ne smie sa vstupovat len na 
krátký čas.

17. Do miestností, ktoré sa vysušujú vý
hřevnými úpravami bez odvádzania dýmu,
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smie sa vstupovat’ len pri otvorených dverách 
alebo oknách a len na krátký čas.

18. Pri prácach, pri ktorých oči zaměstna
ných robotníkov možu byť ohrozené, majú 
robotníci užívat’ daných im ochranných oku- 
liarov, stienitkov alebo obličajových masiek.

19. Každé poškodenie provodzovacích zaria- 
dení alebo nápadné zjavy na nich buďte ihned’ 
oznámené sriadencovi, ktorému podnikatel’ 
svěřil dozor.

20. Nedovoluje sa užívat’ pracovných a 
ochranných zariadení k iným účelom ako 
k tým, pre ktoré sú určené.

21. Zakázané je robotníkom, aby niečo po- 
rábali na pracovnom náčiní, stroj nom zaria
dení, elektrickom vedení a pod., ktorých ob
sluha, používanie alebo udržovanie im nepří
sluší, a seba alebo iných ohrožovali prácami 
priečiacimi sa účelom stavby, hrami, dobie- 
raním, hašteřením a inakými svévolnými 
činy.

22. Každý úraz pri práci má postižená 
osoba alebo, keby táto neholá v stave, sved- 
kovia úrazu ihned’ oznámit’ představenému 
dozorčiemu sriadencovi.

Víádné nariadenie 
zo dňa 26. mája 1925, 

ktorým sa vydávajií předpisy na ochranu ži
vota a zdravia robotníkov zaměstnaných pri 

cukrovarstve.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podlá § 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. októ- 
bra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského 
zákona pre územie Slovenska a Podkarpat
ské j Rusi):

A. USTANOVENIA VŠEOBECNÉ.

§1.

O tom, aké majú byť pracovně miestnosti a 
stroje i pracovně zariadenie v nich užívané, 
buďte zachovávané obdobné předpisy vládne- 
ho nariadenia zo dna 28. mája 1925, č. 114 
Sb. z. a n., ktorým sa vydávájú všeobecné 
předpisy na ochranu života a zuravia pomoc
ných robotníkov, pokial nie sú týmto naria- 
dením dané předpisy podrobnejšie.

B. PŘEDPISY ZVLÁŠTNĚ.

118.

§ 48.
Přestupky toho, čo je v tomto nariadení 

ustanovené, pokial nejde o činjr prísnejšie 
trestné, budú potrestané dla zákona ě. 
259/1924 Sb. z. a n.

§ 49.
Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom 

vyhlásenia.

§ 50.
Převedením tohoto nariadenia pověřuje sa 

minister priemyslu, obchodu a živností a mi- 
nister sociálnej pečlivosti v dohodě so zúčast
něnými ministrami.

švehla v. r.
Novák v. r. 
Šrámek v. r. 
Udržal v. r. 
Malypetr v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Winter v. r.

Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Srba v. r.
Dr. Bolanský v. r.

Dr. Kállay v. r.

§ 2.

Dovoz řepy.

j1) Dováža-li sa řepa po železnici, smejú 
byť vagóny až vtedy vyprazdňované, keď 
stoja a sú dostatečné zabezpečené před ďal- 
ším pohybem. Zakázané je vagóny postrko
vat’ a ťahať za nárazníky, pod nimi prelie- 
zať, ako aj medzi nárazníkami blízko seba sto
jacích vagónov priamo prechádzať.

(2) Dováža-li sa řepa po vodě, buďte lodi 
(prámy), ku skladaniu určené, bezpečne 
upevněné.

(s) Lávky k nim vedúce musia byť prime- 
rane široké a mať pevné zábradlia, aby 
robotníci nemohli na stranu spadnúť. Tiež 
buďte lávky bezpečným sposobom upevněné, 
a treba-li toho, podloženými kozami pode
přené.

.Q €>8 o.

Práce v r e p n í k u.

(!) Zásobné jamy repného splavu, ač neni-li 
už ich zariadením odstránené nebezpečenstvo, 
že by robotníci mohli do nich spadnúť, buďte 
primerane ohradené alebo přikryté. Repný 
splav buď primerane osvětlený, jeho struhy 
(splavy, Riedingerovy splavy) musia byť při
kryté v obvode, kde sa chodí.


