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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 rozvádza- 
niu a užívaniu hořlavých plynov tiež takým 
příslušné kvalifikovaným sriadencom želez- 
ničným, ktorí nemajú koncessie v § 1 tohoto 
nariadenia zmienenej.

§ 68.

í1) K zariadeniu na rozvádzanie a užíva- 
nie hořlavých plynov pri dolovaní na vyhra- 
dené 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 ban- 
skú policiu.

§ 69.
Toto nariadenie nabýva' účinnosti dňom vy- 

hlásenia.
§ 70.

Převedením tohoto nariadenia poveruje 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. 
Udržal 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. Bolanský v. r.

Dr. Káliay v. r.

125.
Vládně nariadenie 

20 dna 26. mája 1925, 
kterým sa vydávajú zvláštně předpisy na 
ochranu života a zdravia robotníkov v živno
stenských závodoch, v kterých sa konajú knih- 
tlačiarske a kameňoílačiarske, ako aj písmo- 

liatecké 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 Pod- 
karpatskej Rusi):

I.
Z v l_á š tné předpisy o tom, aké 
m a j ú byť živnostenské p r o v o- 
dzovne, 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 knih- 
tlačiarske a kameňotlačiarske, ako aj písmo- 
liatecké 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 vlád- 
neho 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 písmo- 
lejárňach, 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 prie- 
storné, 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 sadzač- 

ských 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.
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(4) Je-li toho přechodné a mimoriadne 
třeba, može živnostenský úřad dovolit’ hustšie 
obsadzenie pracovieň v sadziarňach na najvýš 
60 pracovných dní, v ©statných pracovniach 
na najvýš 30 pracovných dní v roku, a to pre 
miestnosti v 2. odst. tohoto paragrafu zmie- 
nené až na 12 m3 a pre všetky ostatně miest
nosti až na 10 m3 pre každú osobu v nich za
městnánu.

(5) U nových závodov nesmie sa vóbec 
užívat’ podzemných miestnosti pre práce 
v 2. odst., č. 2. až 7., uvedené, ako aj pre tla- 
čiarske práce, okrem práč na ťažkých rotač- 
ných a inýeh zvláště ťažkých tlačiarskych 
strojoch; pre iné práce smie sa ich však po
užit’ len vtedy, keď— nečiní-li ich světlá výška 
prez štyri metry — vynikájú na straně okien 
aspoň štyrmi patinami, majú-li však světlil 
výšku prez štyri metry, aspoň tromi štvrti- 
nami svojej svetlej profilovej výšky nad úro
veň súsednej pody. Pri přesídlení už trvajú- 
cich a schválených závodov do najatých miest
nosti po vyhlášení tohoto nariadenia — po
klať pri tom je třeba obnovy konsenzu k za- 
riadeniu závodu — buďte všeobecne dodržo
vané stejné ustanovenia, avšak politický úřad
II. stolice móže připustit’ výnimky, sú-li pří
slušné podzemná miestnosti vzhťadom na 
zvíášťny účel, ktorému majú slúžiť, po stránke 
zdravotněj nezávadné, menovite majú-li do
statečné denné světlo a móžu-li byť výdatne 
prevetrávane primerane velkými okny, ve- 
dúcími priamo na vonok a nie do svetlíkov. 
Ide-li o práce druhu uvedeného v 2. odst., č. 1. 
až 4. a 6., smejú také výnimky len vtedy byť 
povolené, keď pri prácach v č. 1. a 2. řečených 
ide dohromady o najvýš 5 robotníkov, pri 
prácach v č. 3. a 4. řečených pokaždé najvýš 
o 3 robotníkov a pri prácach v č. 6. řečených 
najvýš o 2 robotníkov.

(6) Ku prácam, pri ktorýeh vzniká váčšie 
teplo alebo prach, ako tavenie olova alebo lite- 
riny, práce u písmenkových a riadkových 
slievacích stroj ov, stereotypně práce, hoto- 
venie a obrušovanie literiek a podobné práce, 
musia byť pri ruke zvláštně miestnosti alebo 
aspoň zvláštně oddiele, ktoré sú oddělené od 
©statných pracovieň, a dovoluj e-li to postup 
výroby, tiež navzájem sú oddělené a tak uza
vřené, aby bolo zamedzené každé obťažovanie 
alebo ohroženie inýeh osob, příslušnou prácou 
nezaměstnaných, vznikájúcim teplom alebo 
prachom.

C7) Okrem toho musia byť sádzárne poklať 
možno oddělené od miestnosti tlačiarskych.

(8) Bronzovanie práškem, poklať to dovo
luje výrobná technika, buď konané vo zvlášt-

nych miestnostiach alebo oddeleniach, a kde sa 
bronzuje vo veťkom rozsahu, buď použité 
vhodných strojov, ktoré zamedzujú ěo možné 
rozprašovanie bronzu.

§ 2.

Dlážky. Steny. Píuvátka.

(1) Všetky v § 1, odst. 2., menované miest
nosti, ako aj všetky pracovně, v ktorýeh sa 
konajú tlačiarske práce, musia mať pevnú, 
rovnú dlážku bez štrbín, ktorá musí byť buď 
natieraná podťa potřeby alebo aspoň naj- 
menej dvakrát’ do roka nezávadným, prach 
pútajúcim prostriedkom alebo musia sa dať 
snadno myť. Takej dlážke je rovnocenná těsná 
dlážka došková, nejde-li o miestnosti, v kte
rých sa konajú práce uvedené v § 1, odst. 2.,
I. 1. až 4. a. 6., pokiať nebeží o roztieranie len 
nepatrného množstva suchých olovených ba- 
riev vo vlastnej tlačiarskej miestnosti. 
V miestnostiach, v ktorýeh sa roboťník pri 
výkone svojej práce zdržuje prevažne na jed
nom a tomže mieste, musí byť dlážka sriadená 
aspoň na týchto miestach z látky teplo špatné 
vodiacej.

(2) Steny miestnosti, v ktorýeh sa, konajú 
práce uvedené v § 1, odst. 2., č. 1. až 6., po
klať nejde o roztieranie len nepatrného množ
stva suchých olovených bariev vo vlastnej tla
čiarskej miestnosti, buďte opatřené najmenej 
do výšky 2 metrov hladkým obkladem bez 
štrbín, ktorý sa dá snadno omývat’, alebo ole
jovým náterom, ktorý buď udržovaný stále 
v dobrom stave. Pre ostatnú časť stien a pre 
strop, ako aj pre ostatně pracovně stačí vá
penný nátěr, ktorý podťa potřeby musí byť 
obnovený.

(3) živnostenský úřad I. stolice može po
volit’ v najatých miestnostiach výnimku z po
vinnosti, aby bol sriadený olejový nátěr, keď 
podnikatel’ preukáže, že užívanú najatú miest- 
nosť opustí v nepomerne krátkom čase.

(4) Vo všetkých v § 1, odst. 1., řečených 
pracovniach buďte postavené v dostatočnom 
počte pťuvátka naplněné tekutinou alebo 
vlhkou látkou; pťuvátka buďte aspoň dvakrát’ 
v týždni vyčištěné.

§ 3.
Umyvárně, šatné (skříně na šaty), jedálne.

(i) V nových a podťa možnosti tiež v dosa- 
vádnych závodoch, zaměstnávájúcich viac než 
priemerne 20 robotníkov, musia byť pre 
všetky osoby, ktoré konajú práce, uvedené 
v § 1, odst. 1., v provodzovni zvláštně umy
várně a šatné s vhodnými úpravami, aby šaty 
pracovně a šaty na ulicu mohly byť uschované
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od seba oddelene; tieto miestnosti musia byť 
v studenom ročnom počasí primerane vy- 
hriaté.

(2) V závodoch už sriadených, v ktorých 
nelzá opatřit’ takých zvláštnych miestnosti, 
ako aj v živnostenských závodoch, zaměstná
vá júcich priemerne naj vyš 20 robotníkov, 
buďte osobám v predošlom odstavci zmiene- 
ným opatřené aspoň škríne na šaty, dobré 
uzavierateFné a tak zariadené, aby šaty pra
covně a šaty na ulicu mohly v nich byť uscho
vané od seba oddelene.

(3) V živnostenských závodoch, v ktorých 
sa konajú tlačiarske a písmoliatecké práce 
pravidelné tiež v nočnej době, t. j. v čase medzi 
desiatou hodinou večernou a piatou hodinou 
rannou, musí pre osoby zaměstnané prácami 
uvedenými v § 1, odst. 1., sriadená byť okrem 
toho v provodzovni vhodná oddělená miest- 
nosť, kde by mohly jesť a piť; táto miestnosť 
musí byť v studenom ročnom počasí taktiež 
primerane vyhriata.-

§ 4.
Opatrenie na ochranu proti úrazom.

Čo sa týká parných kotlov a hnacích stro
je v, transmissií, pracovných strojov a závod- 
nýeh zariadení, výťahov a zdvihadiel, ako aj 
dopravných zariadení, platia předpisy vlád. 
nar. č. 114/1925 Sb. z. a n., pokial’ nie sú tuto 
dané prísnejšie ustanovenia:

a) Každý stroj má mať vlastnú zarážaciu 
úpravu, ktorú z obvyklého stanoviska robot- 
níka zaměstnaného u příslušného stroja v kaž
dé j době rýchle a snadné jediným hmatom 
ruky Izá dosiahnuť a ktorá tak má byť za- 
riadená alebo zabezpečená, aby samovolné 
spustenie stroja bolo vylúčené. Ploché tla- 
čiarské lisy s nakladaním s oboch stráň, ako 
aj stroje rotačně buďte opatřené takými za- 
rážacími úpravami na oboch pozdížnych stra
nách. U rýchlolisov a rotačných strojov buď 
tiež předčasné alebo samovoťné ich spustenie 
zamedzené primeranou úpravou. Pri elektric- 
kom pohone rýchlolisov a rotačných strojov 
buď okrem spúšťača sriadený v primeranej 
vzdialenosti tiež vypínač.

b) U rotačných strojov buďte sriadené tiež 
signálně úpravy, ktoré prehlušujúce hlomoz 
strojov oznamujú, že stroj bude spustený.

c) U rotačných strojov, a kde toho třeba, aj 
u rýchlolisov nad dlážkou vyvýšené stanoviská 
buďte zabezpečené, aby obsluhuj úce osoby ne
spadly.

d) Pre dopravu, ako aj pre vkladanie a zdvi- 
hanie ťažkých kameňov a tlačových foriem 
buďte pri ruke primerané zariadenia. Pri 
montáži a opravách veťkých strojov buď upo
třebené vhodných úprav pre vkladanie ťaž
kých válcov a súčiastok stroja.

e) Príklopové tlačiace lisy buďte opatřené 
úpravami, ktoré účinné zamedzujú, aby robot- 
níkove ruky neboly ohrožené príklopením lisu.

f) Výřezy pre vedenie nožov a rezačiek na 
papier buďte zakryté na prednej straně stroja 
ochrannými plechy.

§ 5-
Ochrana proti plynom, parám a sálavému teplu.

Podložky.

(x) Kotle taviacich pecí na výrobu písme- 
niek, štereotyných dosák, ako aj — pokial’ je 
to technicky možné — taviace kotlíky písmen
kových a riadkových slievacích strojov buďte 
opatřené zariadeniami k účinnému odvádzaniu 
výparov, ústiacimi priamo na vonok alebo do 
vhodného komína; tieto kotle a kotlíky buďte 
tak umiestené alebo izolované, aby bolo za
medzené obťažovanie robotníkov sálavým 
teplom.

(2) Taviace kotlíky samy buďte podťa mož
nosti taktiež opatřené tepelnou izoláciou.

(3) Dlážka pod strojami na slievanie pís- 
meniek a riadkov buď opatřená primerane 
veťkými plechovými doskami alebo podlož
kami, pripustí-li to konštrukcia příslušných 
strojov.

II.

Zvláštně předpisy provodzo- 
v a c i e.

§ 6-

Zamedzenie úrazov. Prvá pomoc.

í1) Manipulácia na válcoch a formách, ako 
aj zastrkovanie tak zvaných hrotkov a po
dobné výkony smejú sa konat’ len pri napro- 
stom kFude stroja. Příslušný zákaz alebo 
předpis buď vyvesený v pracovniach.

(2) Tekutiny ohňom nebezpečné (terpentin, 
benzin, lieh a pod.) smejú byť ukládané v pra
covniach najvýš vo množstve, ktorého je třeba 
pre priemernú dennú potřebu, a v nádobách 
proti výbuchu bezpečných.

(3) ženy pri pracovných strojoch zaměst
nané nesmejú pri práci mať ani vlajúci oděv, 
ani voFne visiace copy alebo nepokryté vlasy. 
Sahajú-li rukávy ich oděvu prez lokte, musia 
byť sevřené okolo zápástia.
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(4) Před počatím práce u pracovných stro- 
jov (rotiaček, rýchlolisov a pod.) buďte 
prsteny odložené.

(5) U materiálu, ktorý má byť v pohoto
vosti pre prvú pomoc, buď tiež primeraná zá
soba šiatkov, obvazov,. aseptických gázových 
látok, ako aj antiseptických a krv staviacich 
prostriedkov.

§ 7.
Ženy a mladistvé osoby.

t1) žien vóbec a mužských pomocných ro- 
botníkov mladších od šestnásť rokov, ktorí nie 
sú učňami, nesmie sa užívat’ k šťapaniu prí- 
klopových lisov a ku prácam, uvedeným v § 1, 
odst. 2., ako aj ku všetkým prácam, u ktorých 
nelzá sa uvarovat’ váčšieho znečistenia roze
třenými už olovenými barvami, ako na příklad 
mytie barviacich válcov a čistenie barevníc.

(2) Výnimky z tohoto zákazu platia jedine:
1. pre užívanie žien starších od 17 rokov,
2. pre užívanie žien starších od 16 rokov 

k následujúcim písmoliateckým prácam: de- 
lenie, vysadzovanie, nasadzovanie a pod. trie- 
diace práce, ako aj práce v skladišti a pri 
balení.

3. Učňov mladších od 16 rokov nesmie sa 
užívat’ k bronzovaniu práškom, k vyfukovaniu 
sadzačských skriní a k iným čisti acim prácam 
spojeným s váčším vývinem prachu.

§ 8.,
Osvetlenie, vykurovanie, vetranie, ventilácie.

í1) Všetky pracovně buďte pri práci, je-li 
toho třeba, dostatečné osvětlované a vykuřo
vané, stále primerane ventilované a okrem 
toho mimo pracovných hodin raz za den pro
větrané; miestnosti uvedené v § 1, odst. 2., 
buďte však aspoň dvakrát denne dokladné 
prevetrané.

(2) V živnostenských závodech, v ktorých 
sa konajú práce uvedené v § 1, odst. 1., v den- 
ných a nočných směnách, třeba pracovně do
kladné prevetrať po skončení každej směny 
a okrem toho ešte v hlavnej prestávke v každej 
smene.

§ 9.
Čistenie pracovien a závadných zariadení.

í1) Dlážky všetkých pracovien musia byť 
denne dobré čištěné mimo pracovnej doby — 
je-li to účelné, vlhkým sposobom.

(2) V § 3 zmienené umývárně, šatné a je- 
dálne buďte udržované taktiež stále čisté a 
účelné.

(3) Časť stien, ktorá neni zastavená a dá sa 
omývat’, buď aspoň raz za mesiac očištěná 
vlhkým sposobom.

(4) Sadzačské pulty, regály a iný nábytok 
musia stát’ na dlážke buďto tak tesne, aby sa 
pod nimi pi’ach nemohol shromažďovat’, alebo 
musí byť pod nimi tol’ko volného priestoru, 
aby dlážka pod nimi snadno mohla byť čištěná.

(5) Sadzačské skříně, ktorých sa stále užívá, 
buďte podlá potřeby, avšak najmenej každé 
3 mesiace, všetky iné skříně na litery však 
před opátným upotřebením dokladné vyčištěné 
a na každej skříni na litery buď vyznačený 
deň posledního vyčistenia.

(c) čistenie skriní na litery, ako aj stoja
tých sadzieb buď konané čo možno přístroja- 
mi prach odssávajúcimi alebo vlhkým sposo
bom, avšak vždy tak, aby osoby, pri tom za
městnané, boly chráněné před zvířeným pra
chem. čistenie vyfukováním smie byť kona
né len pod širým nebom.

(7) Vnútrok sadzačských pultov a regálov 
buď čištěný podlá potřeby, najmenej však 
štvrtročne pokial možno dobré účinkujúcimi 
prístrojami, prach vyssávajúcimi.

(s) Dvakrát’ do roka musí byť celý závod, 
tedy všetky miestnosti, menovite tiež steny, 
nástěnné regály a pod. dokladné vyčištěné.

(9) Čistiace práce, s ktorými je spojený 
váčší vznik prachu, musia byť konané mimo 
pracovnej doby.

(10) Zakázané je užívat’ k mytiu a čisteniu 
látok zdraviu škodlivých, menovite nečištěných 
terpentinových olejov.

§ 10.
Olovnaté barvy.

í1) Keď sa olovnaté barvy připravuj ú, 
smejú byť bieloba a olovnaté slúčeniny rož- 
tlkané a mleté, s olejom alebo fermežou mie- 
sené, hnetené, roztierané atď. len mecha
nickými úpravami a len takým sposobom, aby 
boli robotníci pri tom, ako aj pri naplňovaní 
a presypávaní olovnatých látok chránění od 
vznikájúceho prachu a aby tiež žiadny prach 
nemohol vnikat’ do pracovien.

(2) Na nádobách a schránkách, v ktorých 
sa olovnaté barvy držia a v ktorých sa ich upo- 
trebuje, musí byť olovnatý obsah zretelne 
a srozumitelné vyznačený.
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§ 11-

Pracovny oděv. Respirátor.

(1) Podnikatel’ má vhodnými náveštiami 
k tomn posobit, aby robotníei zaměstnaní úko- 
nami uvedenými v § 1, odst. 2., ako aj tlaěiari 
a strojmajstri, majú-li konat’ tlačové práce 
s olovnatou sadzbou alebo bronzovým práškom, 
mali vhodné pracovně šaty, a má robotníkom, 
ktorí konajú práce uvedené v § 1, odst. 2., 
č. 6. a 7., ako aj písmoliateckým robotníkom, 
písmoliateckým učňom a nekvalifikovaným 
písmoliateckým pomocníkom opatriť pracovně 
šaty a zprva menovaným (§ 1, odst. 2., č. 6. 
a 7.) tiež pokrývky hlavy.

(2) Podnikatel’ má tiež pečovat’ o to, aby 
časti oděvu ním poskytované pódia potřeby 
boly na jeho náklad vyprané a aby pracovně 
šaty a pokrývky hlavy osob zaměstnaných prá- 
cami uvedenými v § 1, odst. 2., č. 7., boly tam, 
kde sa stále bronzuje, zbavené prachu denne, 
inde potom vždy po upotřebení.

(3) Ku prácam, ktoré sú spojené s váčším 
vývinom prachu, ako menovite ku bronzo- 
vaniu, roztieraniu suchých, olovnatých bariev 
a pod., má podnikatel poskytnut’ příslušnému 
robotníkovi zvláštnu ochranná pomocku proti 
vnikaniu prachu do úst a nosu (respirátor 
a pod.), udržovaná stále v čistotě.

§ 12.
Voda pitná a umývadla.

(1) Podnikatel má opatriť robotníkom, 
ktorí sú zaměstnaní prácami uvedenými v § 1, 
odst. 1., nezávadná pitná vodu v primeranom 
množstve, ďalej vhodné umývadlá s tekúcou, 
pokial možno teplou vodou, mýdlo, kefky na 
ruky a každému z týchto robotníkov týždenne 
čistý uterák.

(2) Zpravidla má pripadnúť na páť robot
níkov aspoň jedno umývadlo.

§ 13.
Povinnosti robotníkov. Povinnosti zamestnávateVov.

(1) Aby sa vyvarovali následkov v § 17 to
hoto nariadenia uvedených, sú všetci robot- 
níci povinní dbať príkazov daných podnika
telem podlá tohoto nariadenia.

(2) Stejným spósobom robotníei, ktorí ko
najú práce uvedené v § 1, odst. 2., ako aj tla- 
čiari a strojmajstri, pokial konajú tlačiarske 
práce olovnatou sadzbou bronzovým práškom, 
sú povinní:

užívat pracovného oděvu, pokrývók hlavy, 
ochranných zariadeni a ochranných pomócok 
dla predpisov § 11,

po každom skončení alebo přerušení práce 
umyť si dokladné obličaj a menovite ruky 
mydlom a kefkou a vypláchnut’ ústa pokial 
možno teplou vodou,

uschovávat svoje pracovně šaty len v šat- 
niach alebo v skriniach predpísaných §om 3, 
podrobit sa pravidelnej lekárskej prehliadke 
predpísanej §om 15 tohoto nariadenia,

obrátit sa na pokladničného lekára, ako» 
náhle sa vyskytnu prvé příznaky otravy olo
vem alebo prikáže-li tak lekár, ktorý koná 
občasná prehliadku.

(3) Robotníkom menovaným v odst. 2. je 
zakázané:

prinášať jedlá a liehové nápoje do praco- 
vien, tam ich uschovat alebo ich tam požívat, 

v miestnostiach závodu, okrem kde to je 
výslovné dovolené, fajčit alebo tabak v ktorej- 
kolvek formě požívat (cigáry, cigarety, kur- 
lavý, žuvací alebo šňupavý tabak),

vstupovat do jedálieň, ktoré sú pre nich 
snáď podlá § 3 vyhradené, v pracovných ša
tech a bez predchozieho dokladného umytia a 

v dielňach volné pluvať.
(4) Zaměstnavatelovi je zakázané, aby ro

botníkom v odst. 2. uvedeným výslovné do
volil fajčit alebo požívat tabak v iných miest
nostiach než v jedálňach a v miestnostiach 
vykradených pre zotavenie.

III.
Předpisy o zvláštnom dohlade.

§ 14.
Povinnosti zamestnávateVov.

(1) Podnikatel má vo všetkých pracovniach 
v § 1, odst. 1., řečených vyvěsit na snadno 
viditelnom mieste a udržovat stále v čitatel- 
nom stave:

1. exemplár tohoto nariadenia a
2. záznam, ktorého správnost buď pří

slušným živnostenským úradom zdarma po- 
tvrdená, o dlžke, šírke a výške příslušného 
priestoru v metrech, o vzdušnom obsahu 
v krychlových metroch a o počte robotníkov, 
ktorí smejú byt podlá § 1 v tomto priestore 
zaměstnaní.

(2) Podnikatel je okrem toho povinný dat 
každému robotníkovi prv, ako ho použije ku 
prácam, uvedeným v § 1, odst. 1., zdarma
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exemplár poučenia, připojeného k tomuto na- 
riadeniu.

(3) Zaměstnáváte!’ má vhodnými náveštia- 
mi k tomu působit’, aby robotníci zachovávali 
příslušné předpisy tohoto nariadenia, a tre- 
ba-li toho, ustanovit’ tiež dozorcov z radov ro- 
botníctva.

(4) Mená a bydliská nemocenských poklad- 
ných lekárov, oznámené podnikatel’om nemo
censkou pokladnou, buďte robotníkom v diel’- 
ňach písomne vyhlášené.

§ 15.
Lekárska prehliadka. Suspendovanie od práce.

(1) Úradní lekári politických úradov I. sto
lice majú prehliadnuť všetkých v § 13, odst. 
2., řečených robotníkov, a to v závodoch, ktoré 
sú v ich úradnom sídle alebo v miestach, ktoré 
sú od ich úradného sídla vzclialené najvýš 
3-8 km, aspoň štvrtročne, v iných závodoclv 
aspoň raz za rok, či nejavia příznaky otravy 
olovom. Úradný lekár má k tomu účelu uvě
domit’ prv podnikatelů o dni a hodině pre- 
hliadky.

(2) Prehliadka buď konaná v závode, zpra
vidla mimo pracovného času, a to buďto před 
alebo bezprostředné po práci — avšak nie po 
hodinách prez čas; len při súhlase príslušnej 
závodnej správy může byť prehliadka konaná 
tiež v pracovnej době. Za čas lekárskou pre- 
hliadkou ztrávený nenáleží robotníkovi žiadna 
náhrada, avšak nesmie mu z tohoto důvodu 
tiež nič so mzdy byť sražené.

(3) Lekár prehliadku konajúci má oznámit’ 
podnikatelovi výsledek svojej prehliadky, 
a osoby, u ktorých shladal příznaky otravy 
olovom, odkázať ihned na lekára nemocenskej 
pokladně. Lekár prehliadku konajúci má za- 
písať nálezy do zvláštnych k tomu účelu pred- 
písaných tlačiv a předložit’ ich živnostenskému 
úřadu.

(4) Pomocní robotníci, o ktorých bolo za- 
mestnávatelovi oznámené, že onemocněli otra
vou olova, alebo oni robotníci, u ktorých lekár 
prehliadku konajúci shladal příznaky otravy 
olovom, smejú byť zaměstnávaní prácami, 
uvedenými v § 13, odst. 2., až vtedy, prehlá- 
sil-li to lekár za přípustné. Robotník má 
k tomu účelu doručit zamestnávatelovi pí
semné potvrdenie podpísané pokladničným 
alebo ošetřuj úcim lekárom.

§ 16. '

Oznámenie úrazov.

Každý úraz při práci nech ihned’ oznámí 
správě závodu postižený, alebo keby nemohol 
tak učinit’, svedkovia úrazu.

IV.
U s t a n o v e n i a trestné.

§ 17.
Přestupky tohoto nariadenia, pokial nejde 

o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa dla zá
kona č. 259/1924 Sb. z. a n.

V.
Počiatok působnosti.

§ 18.
(1) Toto nariadenie nabýva účinnosti dňorn 

vyhlásenia.
(2) Na závody v deň vyhlásenia už sriadené 

a schválené vzťahujú sa předpisy tohoto .na
riadenia len potial, pokial tým podmienené 
změny závodu můžu byť převedené bez újmy 
práv konsenzom nadobudnutých, leda by išlo 
o ostránenie závad, ohrožujúcich zrejme život 
alebo zdravie robotníkov, alebo že by požado
vané věci mohly byť převedené bez nepoměr
ného nákladu a bez váčšej poruchy chodu zá
vodu.

VI.
Převedeni e.

§ 19.
Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 

minister priemyslu, obchodu a živností, mi- 
nister sociálnej pečlivosti a minister veřejného 
zdravotnictva a telesnej výchovy v dohodě so 
zúčastněnými ministrami.

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

Dr. Ká

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

lay v. r.
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Poučenie.
Každá práca, pri ktorej sa užívá olova, olovených slúčenín alebo sliatin olova, može 

sposobiť otravu olovom.
Otrava olovom vzniká tým, že olovo v niektorom sposobe, trebárs tiež len v nepatr- 

nom množstve, avšak opátovne, umazanýma rukama, fúzami a odevom pri jedle a pití, 
potom pri fajčení, šňupaní a žuvaní tabaku do úst přijde, pri práci ako prach sa vdýcha, 
alebo sa iným sposobom do těla dostane.

Následky tejto otravy olovom možu sa javiť teprve po drhšom čase, keď v tele sa na
shromáždilo tol'ko olova, že može vyvolat’ příznaky otravy.

Prvé známky otravy olovom bývajú modrošedý okraj ďásni, zvaný okraj om olove
ným, a zvláštna bledost’ obličaja, menovite pyskov, ako aj ťažkosti pri zažívaní a nechuť 
k jedlu.

Ďalšie příznaky nemoci sú menovite: krčovité, z pupečného okolia vychádzajúce bo- 
1’asti v bruchu, tak zv. kolika z olova, často doprevádzaná dávením a zácpou, riedkajšie 
laxirkou, botasťmi v klboch a obrnami, bofasťmi hlavy, vetkým nekruďom, všeobecnými 
krčami, bezvědomím, áno i oslepnutím a ťažkými příznaky modzgovými, ktoré nie zriedka 
smrtefne končia.

Pri primeranom včasnom lekárskom ošetřovaní vyliečia sa ponajviac otravy z olova, 
možu-li sa nemocní vystřihat’ ďalšieho škodlivého vlivu olova.

Otrava olovom može byť zamedzená, dodržuj ú-li sa následuj úce
předpisy:

1. Pri práci a mimo práce má zachovávat’ robotník najváčšiu čistotu, menovite prd 
práci třeba sa uvarovat’ každého zbytečného vyvinovania prachu.

2. Pri práci buď stále nošený zvláštny pracovný oděv a pri vel’mi prášivých výko
nech tiež krytie hlavy, ako aj rešpirátor alebo podobná vec; řečené časti oděvu buďte týž- 
denne aspoň raz měněné. Oblek na ulicu buď pri práci uschovaný, súc chráněný od neči
stoty a prachu.

3. Robotníci, ktorí pracuj ú s olovom, olovněnými slúčeninami alebo sliatinami olova, 
majú používat’ silnej a čo možno tučnej stravy a majú sa zdržovat’ pitia heliových ná
poj ov.

4. Jedlá a liehové nápoje nesmejú byť do pracovných miestností přinášené, tam 
uschovávané a požívané; rovnako buď zanechané požívanie tabaku v ktoromkorvek spo- 
sobe (cigár, cigaret, fajkového, žuvacieho a šňupavého tabaku) v pracovných a vedlej
ších miestnostiaeh okrem, kde je to výslovné dovolené.

5. Jedlá a nápoje do pracovně přinesená alebo donesené buďte, až kým sa nesjedia 
alebo nevypijú, tak uschované mimo pracovnej miestnosti, aby boly od prachu a nečistoty 
úplné chráněné. Jedlá a nápoje smejú byť požívané len v přestávkách zvláště k tomu 
ustanovených, a kde sú zvláštně miestnosti k jedlu, len v nich.

6. Po skončení alebo pri přerušení práce buďte ruky a obličaj, menovite fúzy a ústa 
dokladné očištěné — pokial’ možno — teplou vodou; ústa buďte tiež před každým napi
tím čistou vodou dokladné vypláchnuté.

7. Umývanie nedej sa pokial’ možno v pracovných miestnostiaeh.
8. Tabák, fajky a věci k jedlu nebuďte uschovávané vo vačkoch pracovného oděvu,
9. Každý robotník má sa aspoň raz v týždni vykúpať, pri čom menovite vlasy a 

fúzy musia byť dokladné vyčištěné.
10. Každý robotník, akonáhle cíti čo najmenšiu nevolnost’, má sa otázat’ lekára a ho 

pri tejto příležitosti na to upozornit’, že pracuje s olovom, olovenými slúčeninami alebo 
sliatinami olova.

K ď a 1 š i e m u p o v š i m n u t i u:

V pracovných miestnostiaeh nesmie sa volné pluvať. 
Každý úraz pri práci buď ihned’ oznámený správě závodu.


