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§ 3.

Vládné nariadenie
zo dna 26. mája 1925,

(!) Osoby oprávněné instalovat’ zariadenie
na rozvádzanie a užívanie hořlavých plynov
majú viesť zovrubnú chronologická a parafo
vaná knihu záznamov o všetkých prácach
k vykonaniu převzatých, do ktorej politický
úřad I. stolice može kedykolvek nahliadnuť.

kterým sa vydávajú předpisy o tom, ako sa
sriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia pre
rozvádzanie a upotrebenie horFavých plynov
(plynový regulativ).

Vláda československej republiky nariaďuje
podfa §§ 39, 40, 45 a 102, odst. 6., zákona zo
dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živno
stenského zákona pre územie Slovenska a
Podkarpatské] Rusi):
Pri sriaďovaní, užívaní a udržovaní takých
zariadení, kterými hořlavé plyny, ako svietiplyn, plyn vodný, acetylén, plyn olejový, gene
rátorový, vzduchový a pod. sa majú rozvádzať a upotrebovať pre osvetlovanie a výrobu
tepla i sily, dodržiavané buďte tieto předpisy:
I. USTANOVENIA VŠEOBECNÉ.
§ I(!) Zariadenie pre rozvádzanie a užívanie
hořlavých plynov směj ú prevádzať len osoby
k tomu oprávněné.
(2) Ku živnostenskému zariaďovaniu plynovodov a osvětlovacích zariadení je třeba po
dlá § 22, č. 17., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.
koncessie.
(s) Opravy a změny takýchto zariadení,
ako aj všetky práce pri nich, ktoré možu mať
vliv na ich neprepustnosť, smejú byť prevádzané taktiež len osobami oprávněnými k inštalovaniu.
(4) Plynovody od prístroja uzavieracieho
před regulátorem tlaku alebo od generátoru
(vyrábáča plynu) až k motoru možu byť
prevádzané tiež samým výrobcom motoru.

§ 2.
(O Pri konaní všetkých práč na rozvádza
nie a užívanie hořlavých plynov dodržiavané
buďte presne ustanovenia tohoto nariadenia
a ostatných příslušných predpisov.
(2) Pre závody na acetylén zvláště platia
ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa
26. mája 1925, č. 123 Sb. z. a n., o výrobě a
užívaní acetylénu, ako aj o obchode karbidom.

(2) Krém toho sá tieto osoby povinné bez
odkladu oznámit’ počiatok práč písemným ne
kolkovaným podáním politickému úřadu I. sto
lice, ktorý može požiadať, aby plány alebo po
pisy zariadenia boly předložené.
§ 4.
(!) Zariadenie k rozvádzaniu a užívaniu
hořlavých plynov musí byť vo všetkých častiach věci primerané a s příslušnou pečiivosťou převedené.
(2) Zvláště nech sa prizerá na
akémukolvek ohrožovaniu života a
ludského a každému poškodeniu věcí
úpravou a jej prevodzováním bolo
vané.

to, aby
zdravia
takouto
vyvaro

(3) Materiál pre tieto zariadenia musí byť
trvanlivý a proti zovnajšiemu poškodeniu do
statečné bezpečný. Látok, ktoré s užívanými
plyny tvoria výbušné slúčeniny (ako na pr.
med a živé striebro s acetylénom), a látok,
ktoré plynom rýchle sa porušuj ú alebo ktoré
horkom snadno sa tavia, nesmie sa pre súčiastky obsahuj úce plyn upotřebit’ s výnim
kami v §§ 31 a 36 uvedenými.
§ 5.
i1) Všetky zariadenia musia byť vo všet
kých častiach bezpečno upevněné a cele neprepustne sriadené. Prepustné miesta nesmejú
byť z vonku zatreté tmelom alebo podobnými
málo trvanlivými látkami.
(2) Všetky časti zariadenia musia byť tak
upravené, že zacpanie vodou, usádzeninami,
hrdzou atď. možu byť snadno odstránené.
Tiež buďte všetky časti úprav dostatečné
chráněné proti vlhkosti, škodlivým plynom,
parám a pod., ako aj proti vlivu abnormálnej
teploty.
§

6.

Úpravy pri zariadení použité musia mať
spolahlivú konštrukciu, byť dobré zpracované
a zaručovat’ istú a bezpečnú posobnost’.
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§ 7.

(1) Politický úřad I. stolice dohliaclaj na to,
ako úprava k rozvádzaniu a užívaniu horravých plynov je převedená a ako sa jej užívá.
Úřad tento má menovite právo takéto úpravy
vyzkúšať, dohliadať na ich sriadenie, ako aj
vóbec sposobom jemu vhodným přesvědčit’ sa
o dobrom převedení příslušných práč a nariadiť, aby případné vady boly odstraněné.
(2) Úřad tento má k příslušným technic
kým úradným jednaniam zpravidla pribrať
úradných orgánov stroj ného technického od
boru a vykonat’' tieto úradné jednania čo
možné za přítomnosti majiteba a tiež osoby,
ktorá zhotovila úpravu.
(3) Straně náleží dodat’ ku zkúške úpravy
potřebné pomůcky a potřebný pomocný per
sonál.
(Ú Vyjdú-li pri týchto úradných jednaniach na javo také nedokonalosti úpravy,
ktoré ohrožuj ú bezpečnost’, politický úřad
může zakázat’ ďalšie jej užívanie, kým vady
nebudú odstránené.
II. ZVLÁŠTNĚ USTANOVENIA
TECHNICKÉ.
§ 8.
Úpravy k rozvádzaniu a užívaniu hořlavých
plynov skladujú sa z:
a) hlavných potrubí,
b) prívodov,
c) plynových rozvodov (domovných inštalacií) a spotrebičov plynu.
§ 9.
(!) Hlavně potrubie privádza plyn z vý
robně alebo zásobiska do blízkosti miesta
spotřeby,
(2) Přívody sú odbočky od hlavného potrubia až k pozemku, na ktorom sa má- plynu
použit’, alebo odbočky od hlavného potrubia
k uličným svietebniam.
(3) Plynovody (domovně inštalácie) za
hrnuj ú v sebe všetky rozvody, ktoré sa
k prívodom připojujú a k miestam spotřeby
plynu vedú, s patřičnými k tomu prístrojami
zavieracími, regulačnými a meriacími. Pri
ojedinělých zariadeniach s vlastným vyrábáčom plynu považované buďte všetky rozvody,
odbočujúce od hlavného kohúta vyrábáča
plynu, za plynovody.
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(4) K spotřebičem plynu patria osvetbovacie telesá, přístroje na varenie, kúrenie a
pod.
A. H 1 a v n é potrubie.
1. Materiál.
§ 10.
Pre potrubie pod zemou položené smie sa
použit’ trúb, tvarových kusov a syfonov len
so světlým priemerom prez 20 milimetrov.
Sú-li tieto súčiastky zo železnej liatiny, musí
tento priemer mať aspoň 40 milimetrov. V pů
dách, ktoré sa můžu značné sosadnúť, nebuď
liatinových železných trúb pokial’ možno vů
bec užívané, menovite na takých miestach
v banských revíroch, v ktorých ťažba ložiska
nedej e sa v neškodnéj híbke.
2. Rozměry, odbočky, spojky a návrtky.
§ li-

(1) Trúby a uzavieracie přístroje majú do
volit’ privádzanie plynu k miestu spotřeby
pri tlaku čo možné stálom a spůsobovať čo
možné nepatrné ztráty tlaku.
(2) Tlstka stien liatinových železných trúb
nesmie činit’ menej než 8 milimetrov a buď vo
všetkých častiach čo možné stejnoměrná.

§ 12.
(1) Pre odbočky a přípojky buď v hlavnom
potrubí pamatované na příslušné tvarové
kusy. Musia-li sa odbočky a přípojky výnimečne sriadiť navrtáním hlavného potrubia,
buď na príslušnom mieste okolo hlavnej trúby
položené púto, proti hlavnej trúbě neprepustne upravené, v ktorého hrdle buď odbočovacia
alebo připojovacia trúba riadne připevněná;
takéto odbočky sú však přípustné len pri hlav
ných trúbách vo svetlom priemere váčším od
70 milimetrov, len vtedy, neni-li světlý prie
mer připojenej trúby váěší, než třetina
světlého priemeru hlavnej trúby.
(2) Odbočky pomocou nástavkov (bonnets)
sinejú byť upravené len pri trúbách světlým
priemerom prez 200 milimetrov. Prierez odbočnej trúby nesmie pri tom, ide-li o trúby
světlého priemeru až 250 milimetrov, činit’
viac než šestinu, u trúb světlého priemeru viac
než 250 milimetrov nie viac než třetinu prierezu hlavnej trúby.
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(s) Pri hlavných potrubiach so světlým
priemerom prez 200 milimetrov móžu trúby
odbočné alebo připojovacie byť tiež priamo oď
hlavněj trúby zašraubované, nečiní-li ich
světlý priemer viac ako desatinu světlého
priemeru do hlavnej trúby, žiadným spósobom však nie viac ako 50 milimetrov a vyho
vuj e-li dťžka závitku ustanoveniam § 88. Pripojovacie otvory s priemerom až do 50 mili
metrov musia byť vyvrtané do stien hlavnej
trúby; dodatečné vysekávanie dlátkom nie je
přípustné.

aspoň 0-8 metru pod žernou a s primeraným
spádom.
(2) Hlavně potrubie, ktoré mechanickými
vlivy alebo vlivom tepla je vydané změnám
dížky, opatřené buď, lede toho je třeba, pří
slušným zariadením vyrovnávacím (dilatačnými kusy).
(3) Ku sbieraniu tekutin, ktoré sa v potru
biach vylučuj ú, buďte na naj nižších miestach
vedenia sriadené nádoby na vodu (syfony),
ktoré sa dajú snadno a bez nebezpečenstva
vyprázdnit’.

3. O ucpávaní spojók potrubných.
§ 13.
í1) Trúby hrdlové buďte utesnané zpravidla
dehtovými povrazy a olovenými kruhy, kte
rých hibka činit’ má 33 až 35 milimetrov.
(2) Aby olovo pri zalievaní trúb okolo nestriekalo, musia konce trúb byť suché a za
daždivého počasia buď do otvoru nálevného
vložené trochu olej a. Olovené kruhy buďte
pečlive zatémované.
(3) Trúby přírubové buďte utěsněné olovom, lepenkou, miniovým plátnom alebo lát
kami rovnocennými.
(O Utesnenia buďte vo všetkých prípadoch
tak uložené, aby nemohly byť von vytlačené.

§ 16.
C1) Dostanú-li sa plynovody do styku so zá
kladnými múry stavieb, nesmejú byť s nimi
pevne spojené.
(2) Križovania hlavných potrubí s profilami stok třeba čo možné sa vyhýbat’; nelzá-li
sa takejto křižovatko vyhnúť, opatřené buď
potrubie v dosahu profilu stoky nepropustnou
a pevnou trúbou (trúbou ochrannou), ktorej
otvorené konce musia prečnievať zdivo stoky.
Vo vnútre tejto ochrannéj trúby nesmie byť
žiadné spojovacie miesto plynovodu.

(s) Potrubia položené poblíž stok buďte
tak zaistené, aby neboly ohrožené, keby sa
stoka sosunúla.
§ 17.
4. Přístroje zavieracie.
(:1) Plynovody buďte kladené čo možné ďa• § 14.
leko od podzemných elektrických vedení a od
í1) Konštrukcia a materiál upotřebený pri trúb vodovodných; menovite nesmejú byť kla
přístrojoch zavieracích musia trvale zaisťo- dené do dlabov vodovodných trúb.
vať nepropustný závěr.
(2) Hlavně potrubie kladené buď čo možné
(2) Všetky zavieracie kohútky musia byť do rostlej pody priamo na rovnom dne. Pri
opatřené zarážkou a tak upravené, aby bolo zlých vlastnostiach pódy buď škodlivému
možné otočit’ ich najvýš o 90 stupňov a aby sosadzovaniu bráněné podpěrami, vymurovakúžel nemohol z púzdra byť snadno vytiah- ním atď.
nutý; krém toho tieto úpravy musia na hlavě
kúžela (obrtlíku, kolíku) mať ostré vrezanú
6. V edenie po mostoch.
značku vo smere priechodu, aby postavenie
kohútka bolo z vonku viditel’né.
§ 18.
(3) Všetky přístroje zavieracie nove sriaC1) Pre vedenie prez mosty třeba použit’
ďované buďte tak převedené, aby, otočia-li sa zpravidla len trúb z plávkového alebo svárv právo, zavieraly, a otočí-li sa v 1’avo, otvá- kového železa alebo z oceli. Liatinové mostné
raly.
vedenia buďte vsunutím příhodných zariadení
zabezpečené proti škodlivému vlivu kolísania
mostu.
5. Ako sa má hlavně potrubie klást’.
(2) Všetky mostné vedenia buďte tak upra
§ 15.
vené, aby boly snadno přístupné, a treba-li
(i) JHlavné potrubie kladené buď podťa toho, buďte chráněné proti zimě alebo iným
klimatických pomerov příslušné hlboko, avšak zovňajším vlivom.
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(s) Ochranný obal (dřevená skríňa, krycia
trúba a pod.) buď vyplněný látkou, ktorá sa
dá ťažko zapálit’, a opatřený dierami pre
vzduch, kterými ani dážď ani sněhová voda
nemóže vniknut’ do vnútorku ochranného
obalu.
(4) Na oboch koncoch mostov buďte upev
něné snadno přístupné zavieracie přístroje.
7. Trúby buďte před kladením vyzkúmné.
§ 19.
(!) Každá k vedeniu plynu určená trúba
musí před svojim položením podrobená byť
v nenatrenom stave zkúške tlakom vody a
vzduchu v trvaní pokaždé aspoň páť minut.
(2) Zkušebný tlak pri zkúške tlakom vody
činit’ má aspoň šest’ atmosfér, pri trúbách pre
provodzný tlak váčší než 2 atmosféry aspoň
trikrát tofko ako provodzný tlak. Pri zkúške
buď trúba železnými kladivy opatrné oklepávaná.
(s) Zkúška tlakom vzduchu buď konaná
pod vodou a zkušebný tlak pri tom má
činiť aspoň 500 milimetrov vodného stípea,
pri trúbách pre provodzný tlak vačší než 250
milimetrov vodného stipea aspoň dvakrát’
tofko ako tlak provodzný. Před zkúškou buď
každá trúba vnútorne úplné osušená.
(4) Trúb, ktoré týmto zkúškam nevyhovtijú, nesmie byť použité k vedeniu plynu.
Vyzkúšané trúby buďte označené ako vyzkúšané.
5. Ako sa potmbia zkúšajú čo do neprepustnosti.
§

20.

(1) Každá položená potrubná trať podro
bená buď zkúške na neprepustnosť vzdušnou
pumpou, pri čom zkušebný tlak činiť má aspoň
300 milimetrov vodného stlpca, a ide-li o vede
me pre provodzný tlak vačší než 175 mili
metrov vodného stlpca, aspoň dvakrát’ tofko
ako tlak provodzný.
(2) Pri potrubiach pre provodzný tlak najvyš 100 milimetrov vodného stlpca zkúška na
neprepustnosť móže sa vykonat’ tiež přísluš
ným plynorn, dá-li sa vzduchom ťažko previesť.
§

21.

(J-) Zkúška na neprepustnosť buď konaná
na vedení nezakrytom. Pri tom, keď všetky za
vieracie přístroje a otvory boly pečlive uza

629

vřené a predpísaný zkušebný tlak bol dosiahnutý, buď z klesnutia tlaku a z času vyšetřená
ztrata plynu.
(2) Pri vedeniach svietiplynu pre osvetfovanie ztrata plynu nemá na Idlometer a za ho
dinu činiť prez 200 litrov.
(3) Pekla!’ vedenie je podrobené tlaku,
buďte medzere trúb a případné hrdlové medzere a návrtky natřením mýdlovou vodou
zkúšané a treba-li utesnané.
(4) Nevyhovuje-li vedenie pri zkúške na
neprepustnosť, buďte příčiny prepustnosti
zistené a spozorované vady odstránené, na čo
vykonaná buď znova zkúška na neprepust
nosť.
§ 22.
Po značnejšej opravě alebo zmene vedenia
alebo úprav do něho vstávaných, móže-li to
mať na neprepustnosť zariadenia podstatný
vliv, vykonaná buď zkúška neprepustnosti
obdobné podfa ustanovení § 21.

9. Ako třeba postupovat pri hVadaní propust
ných miest a naskytnú-li sa vady.
I 23.
(1) Pri hfadaní prepustných miest nesmie
sa nikto přiblížit’ k plynovodu s vofnými plameňami, žhavými telesy alebo podobnými
věcmi. Je-li potřeba umělého osvetlenia, po
užité buď k tomu len spofahlivých a nepoškodených lámp bezpečnostných alebo elektric
kých žiaroviek.
(2) Jestliže sa pre vyhfadanie prepustných
miest pri plynovodech pod žernou položených
vyvrtajů diery, případné vystupovanie plynu
nesmie sa zisťovať zapálením, ale chemickými
reagenciami alebo iným bezpečným spósobom.
(3) Keď miesto, kde plyn uchádza, bolo vy
šetřené, příslušný diel vedenia buď odkrytý
a příčina prepustnosti odstránená.
(4) Osoby k tomu nepovolané buďte od takýchto práč na plynovodech příslušné vzdialované.

B. Přívody.

§ 24.
(!) Pre prevádzanie a vyzkúšanie prívodov
platia obdobné ustanovenia, vydané pre hlavné
potrubia (§§ 10 až 23).
(2) Prívodom buď zpravidla daný primeraný spád k hlavnému vedeniu; sú-li vedené
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mimo stavaniá (krém odbočiek k uličným
svieteFniam), buďte svojim najvyšším bodom
položené aspoň 0-5 metrov pod zemou a k tomu
primerane pokryté.
(3) Pod zemou ležiace přívody, ktoré nie sú
zhotovené zo železnej liatiny, musia byť opa
třené obalom chrániacim před zhrdzavením.
§ 25.
C1) Při budovách divadeFných přívod plynu
pře hFadište musí byť úplné oddělený od pří
vodu pre javište.
(2) Oba přívody buďte do budovy vedené
čo možné ďaleko od seba.
§ 26.
Každý k niektorému stavániu vedúci přívod
musí bezprostredne před plynoměrem mať
přístroj zavierací. Přívody k budovám, v kte
rých bývajú vačšie shromáždenia Fudí (divadlá, koncertně siene, zábavné miestnosti,
výstavné budovy atď.), majú krém toho mi
mo budovy na mieste tiež pri požiare snadno
prístupnom mať zavierací přístroj.
§ 27.
Pre přívody k uličným svieteFniam smie sa
upotřebit’ len trúb z plávkového alebo svárkového železa alebo z ocele, ktoré sa položia
buď do dutých stípov alebo do žlábkov pri
dřevených stípoch alebo murovaných pilieroch. Tento žlábok buď po vykonanej zkúške
neprepustnosti příslušné vyplněný a pri dře
vených stípoch okrem toho zakrytý plecho
vým prúžkom.
C. O plynových rozvodech (do
ni o vných i n š t a 1 á c i a c h) a s pot r e b i ě o c h plynu.

1. Úprava plynoměrov.

tiež bezprostredne za každým týmto plyno
měrem sriadený přístroj zavierací.

§ 30.
(1) Miesto, ktoré dodává plyn, ustanoví
veFkosť a stanovisko plynoměru a spósob, ako
sa má plynoměr postavit’; tiež postavenie a
pripojenie plynoměru k potrubiu stať sa má
podFa príkazov tohoto miesta.
(2) Plynoměry majú byť postavené v miestnostiach čo možné snadno přístupných^ ktoré
sú dostatečné osvětlené a suché a můžu byť
dostatečné prevetrávané.
(3) V miestnostiach, v ktorých bývajú škod
livé páry alebo plyny, musia plynoměry byť
příslušné chráněné.
(4) Plynoměry, pri ktorých merací priestor
je obmedzený tekutinou (mokré plynoměry),
majú na miestaeh, kde sú vydané poškodeniu,
byť opatřené ochranným obalom, ktorý sa dá
sojmúť.
(5) Nemožu-li takéto plynoměry byť posta
vené tak, aby nezamrzly, buďte plněné teku
tinou, ktorá ťažko zamrzá, alebo buďte volené
plynoměry, ktoré vóbee neobsahuji! tekutiny
(suché plynoměry).
(°) ZabaFovanie plynomerov slámou, se
nem, hnojom, handrami a pod. buď zabrá
něné.
(7) Plynoměry buďte bez škodlivého napiatia s připojovacím vedením tak spojené,
aby sa mohly odniesť bez toho, že by bolo tře
ba dávať preč alebo meniť připojovacie vede
nie, a aby konce tohoto vedenia mohly byť
snadno uzavřené.

(8) Umiestia-li sa plynoměry v jamkách,
buďte tieto sriadené nepromokavé a s nepro
mokavým kry tom a musia byť snadno pří
stupné a dobré prevetrávané.

§ 28.
Úprava plynomerov skládá sa z prístroja
zavieracieho, z jeho spojenia s plynoměrem,
z plynoměru a z jeho spojenia s vnútorným
vedením.
§ 29.
i1) Přístroj zavierací sriadený buď bez
prostredne před plynoměrem (§26) tak, aby
bol pohodlné dosažiteFný a nesmie byť omietnutý, ale musí stáť tak voFno, aby nepatrné
správky na ňom sa mohly prevádzať a nebolo
třeba připojené vedenie odkrývat’.
(2) Sú-li plynovody, odo dvoch alebo viac
plynomerov odbočujúce, spolu spojené, buď

§ 31.
O) Spojenie plynoměru s připojovacím ve
dením buď zpravidla provedené trúbami
z plávkového alebo svárkového železa alebo
z ocele,_ pri váčších plynomeroch trúbami zo
zeleznej liatiny. Upotřebit’ olovených trúb
k tomuto účelu dopúšťa sa len tam, kde tieto
tiuby me sú vydané žiadnemu zovňajšiemu
poškodeniu.
(-) Nepoužívané plynoměry buďte z vedenia
odstraněné alebo vyřaděné. Vyradenie deje sa
zatkami, čapičkami alebo jalovými přírubami,
i oi e sa upevnia tak, aby neprepúšťaly plvnu
puhe uzavrenie a pevné pritahnutie kohútkov
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alebo ich ucpanie nie je pre tento účel pří
pustné.
(3) Vyradí-li sa zo zariadenia s niekotka
plynomerami niektorý plynoměr, musí sa
uzavrieť za dotyčným plynoměrem tiež kohútok.
(4) Jestliže sa niektorý plynoměr z vedenia
odstráni alebo vyřadí, obsažený v ňom plyn
musí ihned’ byť do volného vzduchu odvedený
tým, že sa plynoměr přeplní vodou alebo že
sa ním prefúkne vzduch, alebo iným bezpeč
ným sposobom.
§ 32.
Přísné sa zakazuje s volnými plameňmi,
žhavými telesy a pod. přibližovat’ sa k plyno
měrem, ktoré obsahujú plyn. Je-li třeba umě
lého světla, buď k tomuto užité len spolahlivých a nepoškodených bezpečnostných lámp
alebo elektrických žiaroviek.
§ 33.
Osobám pověřeným odčítat’ a prehliadať
plynoměry musí byť přístup k nim kedykolvek dovolený.
2. Vnútorné 'plynovody.
a) Rozměry a materiál.
§ 34.
C1) Trúby a zavieracie přístroje majú do
volovat’ privádzanie plynu k miestom spotrebným pri tlaku pokial možno stálom a sposobovať pokial možno nepatrné ztráty na
tlaku.
(2) pre rozměry vedenia svietiplynu
k osvetllovaniu Izá použit’ ako vodítka tejto
tabulky:
Vmitorný prieraer polrubia v mili
metrech
10
Dlžka
vedenia
v meíroch

13

20

25

32

40

50

Přibližný vnútorný priemer potrubia
v anglických palcoch
s/s j Va

3/<

1

1V<

IVa

2

Počet plameňov pri 150 litrov piynovej spotřeby za hodinu

631

§ 35.
(1) K vnútorným plynovodem móže byť
zpravidla užité len trúb a spojók z plávkového
alebo svárkového železa, ocele lebo z kujnej
železnej liatiny. Všetky zemou pokryté vnútorné potrubia, ako aj vedenia vo vlhkých a
takých priestoroch, v ktorých vystupuj ú žieravé plyny a páry, buďte zhotovené z trúb ob
zvláště tlstostenných a zabezpečené vhodným
náterom alebo obalom proti porušeniu. Ku
priechodom můrami dovoluj ú sa taktiež len
tlstostenné trúby z plávkového alebo svárko
vého železa alebo z ocele.
(2) Vedenie s vnútorným priemerom pod
20 milimetrov nesmejú byť kladené mimo
stavánia.
(3) Užívat’ olovených trubiek ku vnú+orným plynovodem sa nedovoluje.
§ 36.
(1) Gumové trubky dovolujú sa len na spojenie s přenosnými spotrebičmi plynu, ako
s lampami, varičmi a pod. Každá trubka musí
však byť z jedného kusu; na pevnom vedení,
kde hadica odbočuje, musí byť 1’ahko dosaži
telný uzavierací kohútok. Hadicu třeba na
koncoch upevnit’,- aby neskízla.
(2) Užívat’ gumových trubiek v priestoroch
ohňom zvláště nebezpečných sa nedovoluje.
§ 37.
Užívat’ mákké pájky ku správkám potrubia
a k podobným účelom je zakázané.
b) O spojovaní plynovode v.
§ 38.
(t) Spojenie súčiastok plynovodov medzi
sebou okrem gumových trubiek móže sa stať
len zašraubovaním, nýtováním, svařením ale
bo tvrdým spájaním.
(2) Spojenie na díhý závit musí byť poistené protimatkami. Spojovacie nátrubky
musia dobré príliehať a dať sa snadno bez
viklania našraubovať na trubku.
(3) Trubky musia do nátrubkov iných kusov spojovacích s použitím vhodných ucpávok
(tměla a pod.) byť aspoň tak hlboko zašraubované, ako táto tabulka ukazuje:
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Vnútorný príemer trúby

Najmenšia híbka zašraubovania

v milimetrech v angl. pi-.lcoch

v milimetioch

10

3/s

8

13

Vs

11

20

sii

14

25

i

14

32

V li

16

40

V/2

19

50

2

21

(4)_ Tmel, ktorý vystúpi zo závitov, musí
byť čisté utřený. Nekryté časti závitov buďte
chráněné od hrdze.
c) K1 a d e n i e vnútorných plyno
vé d o v.
§ 39.

'

(!) Plynové trubky buďte vedené čo možné
přístupné a viditeFne, priliehajte dobré ku
stenám a stropom a buďte riadne připevněné
skobami a háčkami. Treba-li buďte proti poškodeniu chráněné příhodnými prostriedky,
ako obložením, obalením, náterom, namastením a pod. Aby potrubie sa dalo snadno čistiť,
buďte na příslušných miestach vsunuté pří
hodné kusy trubiek (spojenie na dlhý závit).
(2) Potrubia, ktoré jdú stropnými konštrukciami alebo vodou nepřístupnými dutými
priestory alebo v ich bezprostrednej blízkosti,
nesmej ú mať na týchto miestach žiadnych kusov spojovacích a buďte vložené do nepro
pustných ochranných rúr. Tieto ochranné
rúry musia svojimi otvorenými koncami ústiť
do voFného priestoru, aby nastalé snáď vady
vedeňia vnútorne ochrannej rúry mohly byť
zpozorované.
(3) Vedú-li trubky můrami, nedovoFujú sa
taktiež spoje vo vnutre můra; v múre musia
byť trubky dostatečné voFné, aby neboly poškodené.
(4) Kladú-li sa potrubia do dlážok, buď o to
postarané, aby dlážka nad miestami spojova

cími mohla sa rýchlo a bez ťažkostí vyzdvihnúť.
(5) Zakázané je viesť potrubie komínom,
dýmovodom, vzduchovodom a splachovacími
stokami, ako aj klást’ voFné vedenia na zovňajších stěnách budov.
§ 40.
Rozvětvené plynovody buďte zvláštnymi zá
věrkami rozdělené na niekoFko častí. Menovite všetky vedenia do poschodí, a to v pří
zemí, ako aj vedenia pre každý jednotlivý byt
musia sa dať oddelene uzavrieť snadno pří
stupnými úpravami zavieracími; tieto zavieracie úpravy nesmej ú byť vo vnútre miestností bytových alebo obchodných. V budovách
divadelných plynovody pre hFadište musia
byť úplné oddělené od plynovodov pre javište.
§41.
Vedenie buď tak kladené, aby vylučuj úce
sa tekutiny mohly stiekať do určených k to
mu, na příhodných miestach upravených vod
ných smyčiek. Takové smyčky buďte zvláště
upevněné tiež na přechodných miestach ply
novodov v miestnostiach so značnými rozdiely
teploty.
§ 42.
Vedenie pre stlačený plyn musí odbočovat’
oddelene od iných plynovodov priamo od hlavnéhc potrubia alebo od přívodu. V plynovo
dech k motorem vsunuté buďte na příhodném
mieste samočinné regulátory tlaku, ktoré čo
možné zabraňujú zpátnému nárazu. Nie je
však dovolené užívat’ k tomuto účelu gumo
vých vreciek.
d) O zavié racích přístroj och,
syfonoch a vodných smyčkác h.
§43.
í1) Všetky kohútky buďte tak upravené,
aby kúžele (obrtlíky, kolíky) nemohly sa
snadno z púzdra vytiahnúť a dovolovaly otočenie len na štvrtinu. Zašraubované narážky
nesmejú siahať až do voFného priechodného
otvoru v kúžele.
(2) Na všetkých zavieracích prístrojoch
musí byť zreteFne vidieť, sú-li otvorené alebo
uzavřené.
(3) Užívat’ ručných a rukovátných kolečiek a křídlových kohútkov pri zavieracích
prístrojoch dovoluje sa len vtedy, keď je vylúčené, aby ich osoby nepovolané zneužily.
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§ 44.
Syfonov, ktoré sa samočinné vyprázdňujú,
nesmie sa upotřebit’ v uzavřených miestnostiach.
§ 45.
C1) Vodné smyčky buďte tak upravené, aby
voda mohla snadno a úplné bezpečne byť vy
puštěná, a to i vtedy, je-li vedenie pod tlakom.
(2) Otvor na vyprázdnenie vodnej smyčky
smie byť najvýš sedem milimetrov v priemeru.
(3) Upevnia-li sa kohútky na vodných
smyčkách, opatřené buďte zvláštnymi čapičkami alebo zavieracími zátkami, ktoré za
braňuj ú, aby osoby nepovolané smyčky otváraly.
e) O regulátorech tlaku a ply
nových automatech.
§ 46.
(!) Smie sa upotřebit’ len takých regulátorov plynového tlaku, ktorých konštrukcia a
prevedenie zabraňuje nepřípustnému unikaniu plynu. Spojky naskytujúce sa na regulá
torech plynového tlaku musia byť dokladné
a tak zaletované, aby neprepúšťaly plyn. Te
kutina snáď upotřebená k voli neprepustnosti
nesmie ani snadno zamrznut’ ani snadno sa
vypařit’.
(2) Regulátory plynového tlaku musia
obdržať kohútok pre vtok a výtok, okrem toho
pamatované buď na vedenie oktukové, ktoré
dopúšťa úplné vysunutie regulátora.
(3) Regulátory plynového tlaku buďte tak
usporiadané, aby sa nepřekázalo ani obsluhe
ani prehliadke alebo odmontovaniu plyno
měru.
(4) Pre postavenie regulátorov tlaku platia
ostatně obdobné ustanovenia vydané pre ply
noměry (§ 30, odst. 2. a násl.).
§ 47.
Plynové automaty (přístroje k samočinnéj
výrobě a dodávaniu teplej vody a pod.) musia
byť spoťahlivej a osvedčenej konštrukcie.
Plyny unikajúce z automatov následkem ne
těsnosti alebo iných porúch nesmejú vnikat’ do
miestnosti, kde automat je postavený.
f) Ako sa trubky zamykajú a
zavierajú.
§ 48.
^rl prácach na plynovodech buď plyn čo
možné uzavřený, aby sa vyvarovalo jeho uni-
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kaniu. Není-li to možné, buďte drieve všetky
voťne horiace plamene a žhavé telesá z pří
slušného priestoru vzdialené a okná a dveře
otvorené.
(2) Musí-li niektorej časti plynovodu byť
upotřebené, kdežto ostatné časti jeho ešte nie
sú dokončené, alebo keď sa jednotlivé časti
vedenia odstránia a inými ihned’ nenahradia,
musia otvorené konce trubiek, výpustky, stroj
ně nástěnky atď. byť pokaždé zátkami, čapičkami alebo jalovými přírubami neprepustne uzavřené, čo najprísnejšie sa zakazuje uzavierať ich zátkami dřevenými, korkovými,
papierovými alebo podobnými věcmi.
3. Spotřebiče plynu.
a) Osvět 1’ovacie telesá a po
dobné věci na spotřebu plynu.
§ 49.
(!) K zaveseniu menších telies osvětlova
cích (pod‘30 kg váhy) použité buď zpravidla
stropných násteniek s dostatečné silnými
šraubami.
(2) Pri pohyblivých nástěnných ramienkach buď použité dobré připevněných náste
niek s liatymi pohyblivými časťmi, alebo buď
iným spoFahlivým sposobom zabráněné, aby
ramienko nemohlo byť zo závitku vyšraubované.
(3) OsvetFovacie telesá buďte vo všetkých
případech tak připevněné, aby ich pohybová
ním nenastalo žiadné uvoťnenie spojók vede
nia.
(4) Lustry a visacie lampy značnejšej váhy
(prez 30 kilogramov) nesmejú visieť na po
trubí samom, ale musia byť zvláště zavesené
reťazmi, železnými týčami, drotennými pro
vazy, d rota mi alebo inými dostatečné pevnými
nosnými súčasťmi.
(5) Tieto nosné časti možu byť vedené tiež
svislou plynovou trubkou, je-li miesto vstupu
i výstupu tak uzavřené, aby neprepúšťalo
plyn, a buďte podrobené zkúške na dvojná
sobná nosnú váhu.
§ 50.
Lustry s viac než 60 plameňami musí byť
možné zvláštnými kohútkami snadno přístup
nými uzavrieť od vedenia, ktorým sa plyn
privádza; okrem toho každé rameno takého
lustru musí sa dať uzavrieť pre seba.
§ 51.
Zavieracie kohútky osvětlovacích telies a
podobných spotrebičov plynu zasadené buďte
76'
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v takej vzdialenosti od plameňov, aby ne
holý týmto rozpálené. Zavieracie přístroje
na samočinné zapálenie plameňa buďte tak
konstruované, aby zapálenie dialo sa iste a
bez nebezpečenstva.
§ 52.
Upotrebí-li sa pri osvětlovacích telesiach
vodných uzavierok, buď do vody přidaný gly
cerín alebo olej a táto tekutina buď zvláště
vo vřelých miestnostiach a v lete častejšie do
plňovaná.
§ 53.
(!) Pri připevňovaní osvětlovacích telies
třeba dbať, aby plamene zostaly od hortavých
látok (stropov, stien, bednenia, nábytku, zá
clon atď.) tak vzdialené, aby sa zabránilo ich
zapáleniu alebo zuhoFneniu. Svislá vzdialenosť zpravidla činit’ má aspoň 80 centimetrov, vodorovná vzdialenosť aspoň 30 centimetrov.
(-) Nelzá-li zachovat takúto vzdialenosť
plameňov od horťavých látok, ktorá zaručuje
úplnú bezpečnost’, buď o dostatočnú bezpeč
nost’ požiarnu postarané příhodnými chránidlami (ochrannými plechy a pod.), alebo
iným sposobom (odvádzacie trubky a pod.).
Chránidlá, ochranné plechy a pod. buďte od
chráněného stropu alebo steny oddělené vzdu
chovou vrstvou.
§ 54.
Odňaly-li sa osvettovacie telesá alebo po
dobné spotřebiče plynu, buďte otvory trubiek
bezpečne uzavřené přírubami, čapičkami
alebo zátkami zo železa alebo inou vzdorujúcou látkou, aby neprepúšťaly plynu.
§ 55.
V miestnostiach s váčšimi telesy osvetl’ovacími, ako aj vo výkladných oknách a pod. pe
čované buď o dostatečné vetranie.
b) Přístroje na v a r e n i e a kú
ře n i e p 1 y n o m.
§ 56.
U menších plynových prístrojov k přechod
nému užívaniu, ako na příklad varičov čaja,
ohrievačov želiezok na žehlenie, réchaud a
pod., nemusí byť postarané o zvláštně odvádzanie spálených plynov len vtedy, sú-li
v miestnostiach, ktoré sa dajú snadno vetrať.
§ 57.
(!) Váčšie plynové přístroje, ako kachle na
kúrenie plynom a plynové kachle v kúpel’niach, ďalej pevné zariadenie na varenie ply

nom v obytných, obchodných alebo pracovných miestnostiach buďte, činí-li množstvo
plynu za hodinu spotřebovaného prez dvadsať
litrov na krychlový meter, miestnosti, kde
přístroj je postavený, opatřené zariadením
pre odvádzanie spálených plynov.
(2) Výpustný otvor odvádzacej trúby pre
spálené plyny musí byť neprepustne a pevne
spojený s komínem majúcim dobrý ťah, priamo von vedúcim a předpisem stavebného poriadku vyhovuj úcim. Komín tento nesmie slúžiť zároveň roznym poschodiam; dovotuje sa
však připojit’ iné ohniště z tohože poschodia.
(3) Nemóže-li u budov už vystavených sriadiť sa murovaná rúra odvádzacia, može sa
k odvádzaniu spalkov výnimečne upotrebiť
tiež neprepustných ohňuvzdorných trúb s do
statečným tahem, ktoré ústia do votného priestoru a tam musia byť aspoň dva metry vy
soko vedené.
(4) Odvádzacie trúby majú po celej svojej
dížke až do voťného vzduchu mať světlý prierez primeraný k odvádzanému množstvu spá
leného plynu. Pravidlom buď, že na každých
1000 litrov skutočnej hodinnej spotřeby svietiplynu prierez odvádzací činí pri přístroj och
na varenie a kúrenie aspoň 35 štvoročných
centimetrov, pri kúpeťovýeh kachliach
aspoň 20 štvoročných centimetrov.
(•5) Všetky plynové přístroje a odvodně rúry buďte tak převedené, aby plyn alebo zplo
diny horejšie neunikaly do miestnosti, kde
přístroje alebo odvádzacie rúry sú postavené,
ani do iných uzavřených priestorov.
§ 58.
Plynové přístroje musia dovotovať snadné
a isté zapaťovanie plameňov. Na plynových
kohútkoch buďte zvláště nápadné označené
konečné postavenia „otvorené" a „uzavřené".
4. O zkúšaní iilynovodov.
a) O zkúšaní materiálu před
upotřebením.
§ 59.
(1) Všetky súčiastky plynovodov buďte
před svojim upotřebením vyzkúšané, či vyho
vuj ú účelu; roztrhnuté trubky, poškodené ale
bo příliš krátké spojky a vóbec všetky před
pisem nevyhovuj úce súčiastky nebuďte při
puštěné k upotrebeniu.
(2) V prípadoch, v ktorých je třeba zvláště
pečlivého prevedenia plynovodu, buď pri zkú
šaní plynových trubiek před ich položením ob
dobné šetřené ustanovení § 19.
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b) Ako sa plynovody prehliad a j ú a z k ú š a j ú.
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nu o tom včas uvědomený, že zkúška sa bude
konat’.
c) Ako s a prehliadajú a zk ú š a j ú
spotřebiče plynu.
§ 63.
Všetky spotřebiče plynu (lustry, plynové
kachle a pod.) buďte, treba-li toho, před při
pojením k plynovodu zvláště prehliadnuté a
vyzkúšané, pri čom buďte obdobné zachová
vané předpisy platné pre zkúšku plynovodov.

§ 60.
(1) Každý nove položený plynovod buď prv,
než sa připojí k plynoměru a než trubky a ieh
spojky budu natřené, zakryté alebo omietnuté,
zovrubne prehliadnutý, či upotřebené látky a
prevedenie vyhovuj ú předpisem tohoto nariadenia.
(2) Je-li tomu tak, buď plynovod, keď všetky výpustky a kohútky před spotrebičami ply
nu alebo před hadicami boly uzavřené, podro 5. Ako třeba postupovat' pri unikaní plynu,
bený zkúške neprepustnosti vzdušnou pum zamrznutí plynovodov a pri mých vadách.
pou, ktorá sa připojí k východisku vedenia,
§ 64.
pri čom upotřebený zkušebný tlak činit’ má
(1)
Zpozoruje-li
sa
v uzavrenej miestnosti
aspoň 350 milimetrov vodného stípca a^ pri
zápach
plynu
alebo
i
keď
sa kto len domnieva,
vedeniach pre provodzovací tlak váčší než 175
milimetrov vodného stlpca aspoň dvakrát’ tet že plyn uniká, buďte všetky volné horiace pla
mene, žhavé telesá atď. z tejto miestnosti od
ko ako provodzovací tlak.
stránené alebo zhašené, všetky plynové kohút
(3) Pokial’ vedenie je pod tlakom, buď kaž
ky, ako aj hlavný kohútok uzavřené a dvéře i
dá výpustka otvorená na zkúšku, aby sa zisti- okná miestnosti otvorené.
lo, nie sú-li jednotlivé časti vedenia zacpané;
(2) Keď sa zamrzlé plynovody roztavujú a
pri tom buď zkušebný tlak dodatečným čerpá keď sa hladá, kde plyn uniká a jaké sú toho
ním udržovaný na predpísanej výške.
příčiny, ktoré možu viaznuť v prepustnosti a
(4) Pri úplné uzavřených vedeniach klesnu- vadách plynovodu a spotrebičov plynu v prítie tlaku za dobu páť minut nesmie byť prez slušnej miestnosti alebo v miestnostiach sú20 milimetrov vodného stlpca.
sedných, ako aj v poškodení podzemných ve
(5) Vyjde-li na javo, že vedenie neni dosta dení, nesmie byť použité žiadnyeh volné hotečné nepropustné, buďte příčiny propustno riaeich plameňov, žhavých telies a pod.
(3) Je-li třeba umělého světla, smie sa
sti naslúchaním alebo natřením mýdlovou vo
dou zistené a spozorované vady odstránené, k tomu užívat’ len spolahlivých a nepoškodena čo sa vo zkúške neprepustnosti zase pokra ných bezpečnostných lámp alebo elektrických
čuje, po případe sa táto zkúška znova preve- žiaroviek.
die. Připojenie plynovodu k plynoměru smie
III. USTANOVENIA TRESTNÉ A ZÁVĚ
sa stať teprve po nezávadné prevedenej zkú
REČNÉ.
ške neprepustnosti.
(6) Ide-li o rozvětvené plynovody, móže byť
§ 65.
zkúška neprepustnosti vykonaná tiež v niePřestupky predpisov tohoto nariadenia, po
kol’ko sekciách.
kial nejde o činy prísnejšie trestné, stíhajú
(7) Přísné sa zakazuje zkúšať predbežne sa dla zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.
plynovody vodou.
§ 66.
§ 61.
Ku prozatýmnym nariadeniam na spotřebu
Po každéj značnéjšej opravě alebo zmene plynu pre přechodné použitie (osvetlovacie
plynovodu, ktorá má podstatný vliv na nepre- úpravy k účelom illuminačným a pod.) ustapustnosť zariadenia, ako aj vtedy, keď zariatohoto nariadenia vobec sa nevzta
denie po viac ako šest’ mesiacov nebolo v čin novenie
huj ú. Avšak keď sa poěnú takéto práce ko
nosti a plynoměr bol odmontovaný alebo vyřa nat’, musí sa to bez odkladu oznámit’ politické
děný, vykonaná buď před opátným upotřebe mu'úřadu prvej stolice, ktorý móže nariadiť
ním zkúška neprepustnosti obdobné podl’a
potřebné bezpečnostně opatrenia.
ustanovení § 60.
§ 67.
§ 62.
t1) Ustanovenia tohoto nariadenia nevzta
Nekoná-li sa zkúška neprepustnosti plyno
vodu dodavatelem plynu, buď dodavatel’ ply hujú sa na podniky železničně a paroplaveb-
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né [§ 251, odst. 2., pol. 1), zák. č. 259/1924
Sb. z. a n.].
(2) Zmienený dozorčí úřad má právo svě
řit’ zriaďovanie a správky úprav k rozvádzaniu a užívaniu hořlavých plynov tiež takým
příslušné kvalifikovaným sriadencom železničným, ktorí nemajú koncessie v § 1 tohoto
nariadenia zmienenej.
§ 68.

í1) K zariadeniu na rozvádzanie a užívanie hořlavých plynov pri dolovaní na vyhradené nerasty ustanovenia tohoto nariadenia
sa nevzťahujú.
(2) Sriadia-li sa úpravy na rozvádzanie a
užívanie hořlavých plynov v niektorej bani na
vyhradené nerasty, potřebné bezpečnostně
opatrenia nariadené buďte-, keď úprava sa
sriaďuje na povrchu, pri udělovaní stavebné
ho povolenia politickým úradorn vo shodě
s banským úradom, a sriaďuje-li sa úprava
v bani, banským úradom vykonávajúcim banskú policiu.
§ 69.
Toto nariadenie nabýva' účinnosti dňom vyhlásenia.
§ 70.
Převedením tohoto nariadenia poveruje sa
minister priemyslu, obchodu a živností a minister sociálnej pečlivosti v dohodě so zúčast
něnými ministrami.
švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Srba v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Bolanský v. r.
Dr. Káliay v. r.

125.
Vládně nariadenie
dna 26. mája 1925,
kterým sa vydávajú zvláštně předpisy na
ochranu života a zdravia robotníkov v živno
stenských závodoch, v kterých sa konajú knihtlačiarske a kameňoílačiarske, ako aj písmoliatecké práce.
Vláda Československej republiky nariaďuje
podlá § 102, odst. 6., zákona zo dňa
10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živno
stenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):
20

I.
Z v l_á š tné předpisy o tom, aké
m a j ú byť živnostenské p r o v odzovne, pracovně a závodně zá
ři a d e n i a.
§ 1.
Všeobecný stav pracovieň. Vzdušný priestor. Podzem
ně miestnosti. Ktoré pracovně majú byť oddělené.
Stroje bronzovacie.

i1) V živnostenských závodoch, pokial nie
je v následujúcom nič iného ustanovené,musia
všetky miestnosti, v ktorých sa konajú knihtlačiarske a kameňotlačiarske, ako aj písmoliatecké práce, pokial ide o nové závody —
za nový závod podlá tohoto nariadenia po
važuje sa tiež zrněna závodnej miestnosti, po
kial vyžaduje obnovy konsenzu k zariadeniu
závodu — vyhovovat aspoň požiadavkom vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 114
Sb. z. a n., obsahujúceho všeobecné předpisy
na ochranu života a zdravia pomocných ro
botníkov; pokial ide o závody už sriadené,
musia byť světlé, dať sa dobré vetrať a vyku
řovat’. Menovite v sadziarňach, ďalej v písmolejárňach, a to ak v ručných odděleniach, tak
v odděl eniach kompletných strojov lejacich
(kompletky) a dokončovacích oddeleniach
buď postarané o dobré prirodzené osvetlenie,
ako aj o umělé osvetlenie vyhovuj úce všetkým
požiadavkom zdravotným.
(2) Miestnosti, v ktorých sa koná niektorá
z niže uvedených práč, musia byť tak priestorné, aby na každého v nich zaměstnaného
robotníka pripadol vzdušný priestor najmenej
15 m3 a plocha dlážky najmenej 3 m2. Výška
týchto miestnosti, pokial stavebný poriadok
viac nepožaduje, musí byť najmenej 3 m.
Tieto práce sú:
1. výroba olovnatej literiny (tavenie),
slievanie (pretavovanie),
2. výroba písma a sadzačského materiálu
z olovnatej literiny,
3. stereotypně práce a podlievanie štočkov,
4. práce na riadkových slievacích a sadzačských strojoch, pokial sa pri tom užívá olov
natej literiny,
5. práce s olovnatým sadzačským mate
riálem, ako na pr. sádzanie a rozmetávanie,
triedenie, rozdělovaníe, překládáme a pod.,
6. práce so suchými olovnatými barvami,
7. bronzovanie práškom a čistenie přísluš
ných strojov a pomocných náčiní.
(3) Pre všetky ostatné miestnosti stačí
vzdušný priestor 12 m3 a plocha podlahy
2 6 m2 pre každú tam zamestnanú osobu.

