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Vládně nariadenie 
zo dňa 26. mája 1925, 

ktorým sa vydávajú předpisy na ochranu ži

vota a zdravia robotníkov pri výrobě papiera 

zaměstnaných.

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

A. Ustanovenia všeobecné.

§ I-
O úpravě pracovieň a zabezpečení stroj ov 

i pracovných zariadení v nich užívaných. pla- 
tia obdobné předpisy vládneho nariadenia zo 
dňa 26. mája 1925, č. 114 Sb. z. a n., ktorým 
sa vydávajú všeobecné předpisy na ochranu 
života a zdravia pomocných robotníkov, s tý- 
mito doplňky:

B. Předpisy o materiále, kte
rého sa užívá, o závodnom za

riadení a pracovní ach.

§ 2.

O upotřebení handár a o zachádzaní s nimi.

(1) Zakázané je užívat’ handár riadne ne- 
dezinfikovaných, na ktorých Izá soznať alebo 
o ktorých je podnikatelovi známé, že pochá- 
dzajú ' z upotřebených ob vázo v, z prádla 
mrtvol, z prádla tuberkulóznych alebo inou 
nakažlivou nemocou postihnutých osob.

(2) Handry došlé v balíkoch alebo vo vre- 
ciach směj ú sa ukladať len v miestnostiach 
výhradně k tomuto účelu určených a od iných 
pracovných miestností oddělených.

Tiež ku zpracovaniu handár buďte volené 
miestnosti výlučné k tomuto účelu určené, od 
iných pracovieň oddělené, ktoré musia mať 
steny s hladkou omietkou a hladké, čo možné 
štrbín prosté dlážky, ktoré Izá myť.

(3) Handry smejú byť zkyprované a vy- 
prašované len mechanickými úpravami (šl’a- 
hacími čechradly, klepačkami handár), ktoré 
sú tesne zapúzdrené a opatřené odssávačami 
prachu na mieste jeho vzniku. Pre usadzova- 
nie prachu buďte sriadené dosťatočne velké 
dobré přístupné komory s medzistenami, ale
bo zvláštně sbierače prachu (cyklony).

120, (4) Triediť a trhat’ smejú sa len handry 
už vyprášené a zkypřené. Výnimka je pří
pustná len vtedy, reže-li sa na handrorezoch, 
ktoré sú opatřené úpravami k priamemu od- 
ssávaniu prachu na miestach, kde sa handry 
prevážajú a rezú.

Ručné triedenie a rozrezávanie handár smie 
sa konat’ len v miestnostiach výlučné k tomu 
ustanovených, a to pevnými nožami na stoloch 
s drotenou sieťou tak, aby ťažký prach sa 
shromažďoval pod sieťou a mohol byť 1’ahko 
odstránený. Eahší prach, ktorý pri práci 
vzniká, nutno mechanicky odssávať a zachy
covat’ v dostatočne velkých a dobré přístup
ných komorách s medzistenami alebo vo 
zvláštných sbieračoch prachu (cyklonech).

(5) Krém predchádzajúcich ustanovení 
buďte pri zachádzaní s handrami ešte do
držované platné předpisy proti prenášaniu ne
mocí (sneti slazinnej, osýpok).

§ 3.

Parné vařáky.

(1) Parné vařáky, pokial platné ^zákonné 
předpisy nežiadajú ďalších opatření, buďte 
prv, ako sa ich počne užívat’, podrobené úrad- 
nej zkúške tlakom. Potvrdenie, že bol parný 
vařák vyzkúšaný, buď na blízku varáka uscho
vané, aby úradné osoby mohly doň nahliad- 
nuť. Okrem toho buďte tieto přístroje podro
bené občasnej revizii, ktorá má byť vykonaná 
aspoň raz ročně odborníkem; o vykonaných 
reviziách buďte vedené záznamy.

(2) Na každom vařáku musí byť trvale či- 
tatelne vyznačené měno zhotovitelů, rok zho- 
tovenia a povolené najvyššie napiatie páry 
(v kilogramech na štveročný centimeter). 
Mimo toho musí na každom vařáku, poťažne 
na přívode páry k němu byť:

a) aspoň jeden poistný ventil, a napája-li 
sa vařák parou s menším napiatim, ako ^ je 
para v parnom kotle, ešte spolahlive účinku- 
júci redukčný ventil; je-li povolené napiatie 
vařáku menšie než v parnom kotle, musí sa 
prietočná plocha poistného ventilu rovnat’ 
aspoň prietočnej ploché parného přívodu;

b) najmenej jeden správný a spolahlivý 
tlakoměr so značkou najvýš přípustného na- 
piatia a nástavec pre kontrolný tlakoměr;

c) zkúšací a odvodňovací kohútck, ako aj 
ventil k vypúšťaniu páry.

V přívode páry k vařáku musí okrem uza- 
vieraeieho ventila byť vsunutý tiež spolahlive 
účinný odrazný ventil.



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í26.644

Parné vařáky buďte postavené vo zvlášt- 
nych miestnostiach.

§ 4.

Příprava papieroviny.

í1) í-u přípravě roztokov chlórového vápna 
alebo chlórového plynu, ako aj pře beliacie ho- 
landry buď užívané izolovaných, vysokých a 
dobré větraných miest::ostí. Osobám v týchto 
miestnostiach zaměstnaným buďte dané 
vhodné respirátory.

K vypúštaniu kyselin z balónov buď uží
vané sklopných vozíkov alebo sklopných sto- 
janov.

(2) ̂ Všetky kolové mlyny buďte opatřené 
samočinné účinkujúcimi shrňovacími lopat
kami a zabezpečené proti každému nebezpeč
nému dotyku. Kolové mlyny buďte vyprázd- 
ňované buď samočinné alebo pri kl’ude. U ko
lových mlynov musí horejšia hrana okraja

• taniera byť aspoň 80 centimetrov nad dlážkou.
(3) Sušiace válce buďte před ich prvým 

upotřebením vyzkúšané příslušným revizným 
orgánom parných kotlov; do přívodu páry 
buďte vsunuté tlakoměr, poistný ventil, a uží- 
va-li sa škrtenej páry, tiež ventil redukčný. 
Najmenej každých páť rokov má příslušný 
revizný orgán parných kotlov premerať prie- 
mer sušiacich válcov a výsledek zapísať do 
certifikátu o vyzkúšaní. Priemer každého su- 
šiaceho válca buď premeraný po jeho egalizo- 
vaní alebo obrúsení a zistené miery oznámené 
buďte příslušnému reviznému orgánoví par
ných kotlov.

(4) Para smie byť do sušiacich válcov vpu
štěná až za ich pohybu; ďalej buď postarané 
o pravidelné odyodňovanie sušiacich válcov, 
ako aj o to, aby kondenzovaná voda netiekla 
nazpát.

(5) Zvláště nebezpečné miesta před mo
krými lisy strojov na papier buďte zabezpe
čené sriadením dřevených mostkových pre- 
ehodov so zábradlím vo vyške prs a kolien.

§ 5.
Úprava papiera.

C1) Priečné řezačky musia byť opatřené vo
dí tkami a krém toho chránítkami kol (so- 
trvačníka, zdvihacích kol) a nožov.

(2) Řezačky musia byť opatřené automa
tickým vysunutím v najvyššej polohe nožov 
(krém ručných pákových rezačiek, ktoré mu
sia byť opatřené záchyčovačom páky), krém

toho musia ich vodiace výřezy a kolá byť 
chráněné, ako aj musia mať ochranné plechy 
proti poraneniu rebrami nožového držadla. 
Rychloběžné trojřezačky musia krém toho 
byť opatřené chránítkom nožov a plechami 
k odvádzaniu ústrižkov.

(3) Pri zovňajších pohonech kťukou buďte 
priestory medzi ramenami sotrvačníkov vy
plněné plechom alebo drótenou sieťou, nie 
sú-li tieto pohony úplné zakryté.

Miesta na satinovacích strojoch a kalan- 
droch, kde sa sbiehajú dvojice válcov, buďte 
zabezpečené lištami, úhlovými železy, vodia- 
cimi válci alebo nutno papír viesť nekoneč
nými pásy.

Staviace krúžky k upevneniu papierových 
svitkov na přístroj och navinovacích nesmejú 
mať ostré hrany; staviace šrauby buďte za
puštěné.

(4) pre vkladanie materiálu do vyprašova- 
čov, handrorezov, kolových mlynov a pod. 

musia byť pri ruke vhodné pomócky.

§ 6.

Čistenie a vetranie pracovných miestností.

í1) Denne po skončení pracovnej doby buď 
prach z handár smetený, keď bola dlážka na
vlhčená. Shromážděný prach z handár buď 
spálený alebo spósobom cele bezpečným šteri- 
lizovaný a neškodným učiněný.

(2) Bieliace komory buďte před každým 
použitím dokladné vyvetrané.

§ 7.

Umyvárně, šatné a húpeVne.

(!) Pre robotníčky a robotníkov, ktoré za- 
chádzajú s handrami alebo pracuj ú v chlór o- 
vom bielidle, buďte na blízku pracovísk sria- 
dené umyvárně a šatné oddělené podFa pohla- 
via robotníkov. Rovnako tak buďte týmto ro- 
botníkom poskytnuté umyvadlá a ručníky.

V miestnostiach určených pre manipuláciu 
s handrami nesmie byť ukládaný oděv, ktorý 
nosí robotníctvo mimo práce.

(2) V závodech, ktoré zamestnávajú desať 
alebo viac robotníkov alebo robotníčok pri ma- 
nipulácii s handrami, buď sriadený prime- 
raný kúpel’ a buď zdarma přenechávaný 
k užívaniu týmto osobám, ktoré buďte zo- 
vrubne poučené o potrebe dokladného očiste- 
nia těla.
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§ 8.

Pracovny oděv a respirátory.

Všetkým robotníčkam a robotníkom, ktorí 
zachádzaj ú s handrami alebo sú zaměstnaní 
u chlórového bielidla, buďte zdarma poskyt
nuté k práci pracovně obleky, ako aj respirá
tory alebo čistá plátenné šiatky. Pracovně 
šaty buďte vyprané najmenej každých 14 dní, 
vložky rešpirátorov alebo plátenné šiatky 
buďte vyměňované každodenně.

§ 9.
Prvá pomoc.

(') U materiálu, ktorý má byť v pohoto
vosti ku prvej pomoci, buď tiež primeraná zá
soba gázových látok, šiatkov, obvázov, anti
septických a krv staviacich prostriedkov, ako 
aj prostriedkov proti otravám chlórovým ply- 
nom (alkohol, rozriedený roztok ammoniaku) 
a Bardelebenových vismutových obvázov na 
spáleniny.

(2) Mená a bydliská lekárov nemocenskej 
pokladně buďte robotníkom oznámené vývěs
kami v dielňach.

C. Předpisy provodzovacie.
§ 10.

O zaměstnaní robotníkov.

(!) Zvláště nebezpečné práce buďte svěřo
vané len osobám, ktoré sú s nimi i so spoje
ným nebezpečím obeznámené a ktoré majú po
třebná sposobilosť k týmto prácam.

Opilí nesmiejú byť v dielňach zaměstnaní.

Osoby, o ktorých je zamestnávatehovi zná
mé, že trpia na padúcnicu, krče, občasné zá
chvaty mdloby, závrať, nedoslýchavost’ alebo 
iné telesné slabosti alebo vady v miere, že by 
pri niektorých prácach boly vystavené zvýše
nému nebezpečenstvu, nesmejú byť užívané 
ku prácam. takéhoto druhu. Pri bezprostred- 
nej manipulácii s handrami nesmejú byť za
městnávaní mladiství robotníci, ako aj robot- 
níci s nemocným alebo chúlostivým dýchacím 
ústrojím, tuberkulósni a robotníci s ©tvoře
nými ranami.

(2) K priamej manipulácii s handrami smie 
sa užívat’ len očkovaných robotníkov a robot- 
níčok.

§ 11-

Ako sa má užívať závadných a ochranných 
opatření.

O) Pracovně náčinia a ochranných zaria- 
dení buď užívané len k tomu účelu, pre ktorý

sú ustanovené. Ochranná úpravy, ktoré boly 
k určitým účelom z ohrado v na provoz odstrá- 
nené, buďte opat ihned’ dané zpát, akonáhle 
bol tento účel dosažený.

Je přísné zakázané sriadené ochranné zaria- 
denia svojmocne odstraňovat’ alebo ich nepo
užívat’.

Každý robotník je povinný oznámiť svojmu 
představenému ihned’ zpozorované ním snáď 
poruchy alebo inakšie nápadné zjavy na pro- 
vodzovacích zariadeniach.

(2) Robotníci nesmejú porábáť na strojoch, 
ktorých obsluha, užívanie alebo udržovanie 
v dobrom stave im nepřísluší. Taktiež je ím 
zakázané na motoroch a stroj och nimi obslu
hovaných prevádzať úkony, ktoré nie sú pod- 
mienené prácami im přidělenými.

(s) Před zastavením hnacieho stroja buďte 
všetky vysunovateFné pracovně stroje vy
pnuté.

§ 12.

Gdev.

Robotníci, ktorí obsluhuji! transmissie, ne
směj ú nosit’ zástěry alebo pláště.

§ 18.
Ako sa majú robotníci chovať.

i1) Zakázané je v pracovniach jesť a faj
čit’, pokiaF to nebolo správou závodu pre určité 
miestnosti výslovné dovolené. Také dovolenie 
nesmie byť udelené, je-li so stanoviska zdra- 
votného pochybné. Totiež platí o prinášaní 
heliových nápoj ov do pracovieň.

(2) Všetky zamestnania, ktoré sa priečia 
účelom výrobným, menovite svevoFné činy, 
ktoré sú v stave ohrozit’ pachateFa alebo 
iných, sú zakázané.

§ 14.

Pečlivost pri úrazoch.

Každý úraz pri práci nech oznámí přísluš
nému dozorcovi postižený, alebo keby tak ne- 
mohol učiniť, svedkovia úrazu.

§ 15.

Vyhlásenie provodzovacích predpisov.

V každom oddělení výrobnom buď na ná- 
padnom a každému robotníkovi prístupnom
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mieste vyvesený vo formě plakátu aspoň jeden 
exemplár týchto ochranných predpisov.

D. Ustanovenia trestné.

§ 16.

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

E. Počiatok posobnosti.

§ 17.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vy- 
hlásenia.

F. P r e v e d e n i e.

§ 18.
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. 
Udržal v. r. 
Srba v. r.
Dr. Markovič v.

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

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praza.


