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naprosto nepredyšné. Preto třeba sriadiť dvo
jitá dlážku a násypné otvory v nej alebo koše 
buďte opatřené dvojitým príklopom (hoře a 
dole) ; mimo toho buďte na najvyššom mieste 
stropu pody alebo střechy upravené neuzavie- 
ratel’né, strieškou opatřené otvory v dostatoč- 
nom počte. Na povale smejú byť prevádzané 
len manipulácie, ktoré spojené sú s nasypává
ním tovaru k sušeniu na liesky; akékolVek 
iné práce na povale sú zakázané. Používáme 
povalu k obývaniu alebo ku spaniu je nepří
pustné.

§ 6.

Prv než robotníci vstúpia do sušiacich ko
mor, aby sušený materiál obracali, buď spo- 
jenie kúreníšť so sušiaeimi komorami přeru
šené, dýmové plyny z kúreníšť odvedené do 
komína alebo do ventilačnej trúby a zároveň 
otvorené dveře a okná komor. Do sušiarieň 
smie sa potom vstúpiť teprve po uplynutí do- 
statočnej doby, v ktorej bolo větráním posta
rané o neškodný vzduch v komorách. Tuto 
dobu Izá podťa potřeby úradne stanovit’.

§ 7.
Prikladanie paliva buď tak zariadené, aby 

před vyberaním usušeného materiálu a před 
prácami v sušiarni, ktoré bezprostredne po 
tom následujú, palivo v kúreništi pokiať 
možno vyhořelo.

§ 8.

Vzhťadom na to, že v sušiamaeh čakanky 
a řepy sa pracuje i v noci, a sice po dlhších 
přestávkách, bud’ v takýchto závodoch posta
rané o zvláštnu miestnosť ku spaniu, po pří
pade k pobytu s vohným přístupem světla a 
vzduchu.

§ 9.
Předpisy o větraní provodzovacích miest- 

ností buďte v závode verejne vyvesené.

§ 10.
Přestupky tohoto nariadenia, pokial’ nejde 

o činy prísnejšie trestné, stíhají! sa dl’a zá
kona č. 259/1924 Sb. z. a n.

§ 11.
Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 

minister priemyslu, obchodu a živností a mini- 
ster sociálnej pečlivosti v dohodě so zúčastně
nými ministrami.

Toto nariadenie nádobudne účinnosti dňom 
vyhlásenia.

švelila v. r.

§ 12.
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Vládně nariadenie 
zo dňa 28. mája 1925 

o zachádzam s celuloidom, celuloidovým tova
rem a celuloidovými odpadky.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podťa §§ 39, 40, 45 a 102, odst. 6., zákona 
zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. 
(živnostenského zákona pre územie Slovenska 
a Podkarkarpatskej Rusi):

I. USTANOVENI A VŠEOBECNÉ.

§ 1.
(1) Za celuloid podťa tohoto nariadenia po

kládají! sa horťavé látky, ktoré sa skladajú 
z nitrovanej celulózy alebo chemicky podob
ných látok a z kamfru alebo z iných plniacich 
prostriedkov s přídavkem barviva alebo bez 
něho.

(2) Celuloidom rozumějú sa tedy tiež látky, 
ktoré sa vyskytujú v obchode pod názvom 
„celuloidový roh“, „xylonite“, „matiěre pla- 
stique“ a pod.

§ 2.

í1) živnostenské závody, v ktorých sa celu
loid zpracuje alebo je uložený, podliéhajú 
schváleniu živnostenského úřadu podťa III. 
hlavy zákona č. 259/1924. Sb. z. a n., a to tiež 
vtedy, keď celuloid má byť zpracovaný alebo 
složený v miestnostiach, ktoré boly pre iné 
účely už živnostenským úradom schválené.

(2) Vyňaté z toho sú len živnostenské zá
vody, v ktorých sa nezpracuje celuloid zahria- 
tim, pokiaď derme obrábáné množstvo ceiu- 
loidu nepřesahuje jeden kilogram, a ďalej 
skladištia, v ktorých neni složené viac nežli 
páť kilogramov celuloidu.
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(3) Závody, v ktorých sa celuloid zpracuje 
alebo používá bez podstatnej změny tvaru (na- 
vliekanie celuloidových periel, zasadzovanie 
kameňov do hrebeňov a okuliarových skiel do 
celuloidových obrub, našraubovanie rukováti 
k dažďníkom a paliciam, maFovanie celuloido
vých předmětová pod.), podliehajú schváleniu 
živnostenského úřadu, ked množstvo celuloidu 
za deň zpracované alebo upotřebené přesahuje 
páť kilogramov.

(4) O predajných miestnostiach platia 
ustanovenia § 60.

§ 3.
C1) Pre závody, v ktorých sa za deň zpra

cuje prez 100 kilogramov celuloidu alebo kde 
je uložené prez 500 kilogramov celuloidu na 
sucho alebo prez 1000 kilogramov pod vodou, 
smie schválenie byť udelené len na základe 
pokračovania predpísaného v §§ 42 až 45 zá
kona č. 259/1924 Sb. z, a n.

(-) Pri ostatných závodoch bud’ zachová
vané pokračovanie predpísané v § 41 zákona 
č. 259/1924 Sb. z, a n.

§ 4.
Povolenie ku sriadeniu provodzovne na 

zpracovanie celuloidu v bezprostrednej blíz
kosti už schválených závodov tohože druhu 
alebo v budově, v ktorej takýto schválený zá
vod už je, može byť odepřené, keď by za deň 
zpracované množstvo celuloidu všetkých v bez
prostrednej blízkosti ležiacich provodzovieň 
přesahovalo úhrnom 100 kilogramov a keď 
miestné poměry vyžadujú zvýšeného zreteFa 
na verejnú bezpečnost’.

§ 5.
í1) žiadosť o schválenie závodu má obsa

hovat’ :
1. situačný plán závodu a jeho okolie aspoň 

v měřítku 1: 2880, v ktorom buď vyznačený 
celý závod, v súsedstve ležiace objekty, koste
ly, školy, nemocnice, ako aj iné veřejné ústavy 
a menovite už schválené s celuloidom pracu- 
júce závody v obvode 100 metrov;

2. podFa stavebných predpisov zhotovený, 
úplné kótovaný stavebný plán alebo aspoň 
podFa měřítka správný náčrtok závodu (skla- 
dišťa), v ktorom buďte uvedené polohy jed
notlivých miestností a účel, ktorému budú 
slúžiť, a buďte označené východy z týchto 
miestností priamo alebo nepriamo na vonok 
vedúce, ako aj schody a chodby;

. .3. popis závodu (skladišťa), v ktorom buď 
uvedené, ako budú převedené steny, dlážky 
a konštrukcie stropov, ako aj zvláštně zaria- 
denia záchranné pri oknách, ďalej spósob 
osvetlenia, topenia a ventilácie, zariadenia 
k haseniu a konečne poloha a používanie 
ostatných miestností, ktoré snáď sú ešte 
v tejže budově, ako aj povaha najbližšieho 
okolia;

4. krátký popis zariadení závodu a pracov- 
ného postupu s udajami o druhu surového ma
teriálu, aké najváčšie množstvá dFa váhy budú 
za deň zpracované alebo naraz uložené, a 
o predpokladanej ročnej spotrebe alebo obrate 
celuloidu, ďalej údaje o druhu a približnom 
množstve iných látok v závode upotřebených;

5. údaje o tom, ako celuloidové odpadky, 
menovite tenké triesky a prach a iné snáď od
padky majú byť odstraňované alebo ako ich 
má byť upotřebené a

6. koFko asi robotníkov v závode bude za
městnané.

(2) Doklady pod číslom 1., 2. a 3. uvedené 
buďte předložené v troch vyhotoveniach.

§ 6.
Pri schvaFovaní závodov, v ktorých sa ce

luloid zpracuje alebo je uložený, má živno
stenský úřad dbať všetkých příslušných ve
řejných záujmov a učinit’ opatrenia, ktorých 
je třeba na ochranu života a zdravia robotní
kov, pri čom nutno zachovávat’ ustanovema 
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, 
č. 114 Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú vše
obecné předpisy na ochranu života a zdravia 
pomocných robotníkov, a zvláštnych technic
kých ustanovení v II. oddiele tohoto naria
denia.

§ 7.
Povolenie, aby bolo závodu používané k zpra- 

covaniu a skladaniu celuloidu, buď vždy via- 
zané ešte ďalšou podmienkou, že sa majitel’ 
závodu musí podrobit’ všetkým opatreniam, 
ktoré by správa monopolu výbušných lá
tok kedykoFvek dovodzovala z vlastnosti ni- 
trovanej celulósy jako monopolového před
mětu.

§ 8.

(1) živnostensky provodzováný obchod 
s odpadkami celuloidu je viazaný na konces- 
siu podFa ustanovenia § 22, pol. 32., zákona 
ě. 259/1924 Sb. z. a n,

(2) žadatelia o takúto koncessiu majú 
splnit’ podmienky, ktoré sú predpísané pre do- 
saženie každéj koncessovanej živnosti (§§37 
a 38 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.).
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(3) Pri uderovaní tejto koncessie třeba brat’ 
zřetel’ na miestné poměry. V miestach, kde 
sú sriadené zvláštně státně policajné úřady, 
má sa živnostenský úřad s nimi dorozumieť, 
prv ako koncessiu udělí.

§ ů.
Závodně miestnosti, ktoré pri obchode s ce- 

luloidovými odpadky (§8) živnostensky pro- 
vodzovanom sú určené k uschovaniu odpadkov, 
smejú byť schválené len na základe pckračo- 
vania predpísaného v §§42 a 45 zákona 
č. 259/1924 Sb. z. a n.

II. ZVLÁŠTNĚ TECHNICKÉ USTANO- 
VENIA.

A. Pracovně miestnosti. 
Stavebná úprava a poloha.

§ 10.
i1) Pracovně miestnosti musia byť také, 

aby na každú osobu v nich zamestnanú při
padlo najmenej 10 m3 vzdušného priestoru 
a aspoň 3 m2 dlážky.

(2) V závodech, v ktorých sa celuloid zpra
cuje zahriatim alebo za vyvinovania značného 
množstva prachu a jemných triesok (ako na 
příklad pri sústruhovaní, krúžení, vrtaní, pi
lovaní, rašplovaní a pod.) alebo kde sa užívá 
pracovného postupu ohňom zvláště nebezpe- 
čeného, má vzdušný priestor na osobu pripa- 
dajúci činit’ aspoň 15 m3.

(3) Takto přípustný najvyšší počet robot- 
níkov bud’ v každej pracovní výveskom zre- 
teťne vyznačený.

§ 11.
Pracovně miestnosti musia mať ohňuvzdor- 

né, dostatečné silné múry obvodové a ohňu- 
vzdorný strop. Sú-li takéto miestnosti pod 
bytami alebo inými miestnosťmi ku pobytu 
l’udí určenými (dielňami, obchodnými miest
nosťmi a pod.), musia byť ohňuvzdorne za
klenuté.

§ 12.
O Steny musia byť hladko omietnuté a 

nesmejú mať žiadnyeh výstupkov; vyskytu- 
júce sa rohy alebo prehlbené kúty buďte za- 
okrúhlené. V pracovniach, v ktorých vzniká 
značné množstvo celuloidového prachu, buďte 
steny až do výšky aspoň 2 metrov nad dláž
kou opatřené nerostným náterom, ktorý sa dá 
omývat’.

(2) Nie je přípustné steny hořlavými lát
kami obkladať, ako aj takéto látky po stěnách

rozvešovať. Záclony majú byť sriadené z látok 
nevznetlivých.

§ 13.
Dlážky musia byť hladké a bez štrbín, mu

sia sa tiež 1’ahko dať myť a buďte v pracovnej 
době častým kropením udržované vlhké. Je-li 
na stálých stanoviskách robotníctva třeba 
zvláštneho obkladu dlážky, smie k tomu byť 
upotřebené len nehořlavých látok..

§ 14.
(!) Provodzovne, v ktorých sa za deň 

zpracuje prez 20 kilogramov celuloidu, ne- 
smeju byť pod bytami alebo inými miestnosť
mi ku pobytu l’udí slúžiacimi (dielňami, ob
chodnými miestnosťmi a pod.), pokial’ tieto 
nenáležia k tomuže závodu alebo pokial’ nejde 
o budovy, ktoré sú určené k tomu, aby v nich 
boly umiestené výlučné dielne (dielenské 
domy).

(2) Na ochranu osob, ktoré sa zdržuj ú nad 
miestnosťmi, v ktorých sa s celuloidom pra
cuje, musia byť učiněné potřebné bezpečnost
ně opatrenia.

(3) Provodzovne, v ktorých sa za deň zpra
cuje prez 100 kilogramov celuloidu, musia byť 
okrem toho od stavieb, priamo súsediacich 
alebo v menšej vzdialenosti nežli 20 metrov 
ležiacich, oddělené můrami 60 centimetrov sil
nými bez otvorov a strany, v ktorých sú dveře 
a okná, musia byť od veřejných ciest a od sta
vieb aspoň 20 metrov vzdialené. Takéto pro
vodzovne buďte umiestené pokial’ možno len 
v přízemných budovách.

§ 15.
í1) Okná a podobné otvory pracovieň, z kto

rých by pri požiare mohly vyšťahnúť plamene, 
nemajú ústit’ na chodby, koridory, schody, 
miesta a pod., ktorých sa pravidelné používá 
a ktoré v případe nebezpečenstva sú nutnými 
cestami záchrannými. Takéto okná a otvory 
nemajú taktiež byť naproti úzkým uliciam 
alebo malým dvorom, keby vyšťahlými pla- 
meňmi mohly byť ohrožené osoby alebo proti- 
1’ahlé stavánia.

(2) Je-li nezbytné takéto okná alebo otvory 
sriadiť, musia byť uzavřené droteným ne- 
zatmeleným sklom v železných rámoch.

Východyacesty.

§ 16.
(1) Východové dveře pracovieň musia byť

i s dvernou zárubnou sriadené ohňuvzdorne
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alebo pobité vnútorne železným plechom; 
musia sa samy zavierať, na vonok otvárať 
a viesť priamo von alebo ku schodom či na 
chodbu, ústiacu na vonok, a nesmejú svojim 
ctvorením tuto chodbu alebo schody zatarasit’.

(2) Každá pracovna má mať aspoň jeden 
takýto východ. Výnimka pripúšťa sa_ len 
vtedy, keď niektorá priamo súsediaca miest- 
nosť, v ktorej sa s celuloidom ani nezachádza, 
ani sa v nej snadné hortavé látky neukládajú, 
taký východ má a keď voťný priechod touto 
miestnosťou i pri nebezpečenstve ohňa je do
statečné zabezpečený.

(s) V závodoch, v ktorých je prez 15 osob 
zaměstnané zpracováním celuloidu, musí byť 
postarané o záchranné cesty na vonok aspoň 
vo dvoch rozličných smeroch.

§ 17.
(1) Pre každých 20, alebo užíva-li sa^ pra- 

covného postupu zvláště ohňom nebezpečného 
(§ 11, odst. 2.), pre každých 10 osob v pra- 
covnej miestnosti zaměstnaných musia ^ byť 
aspoň jedny, iba kťukou sa otvárajúce výcho
dové dveře najmenej 1-3 metru voťnej šířky, 
pokial’ by zvláště nepriažnivé komunikačně 
poměry toho nevyžadovaly, aby bolo takých 
dvier viac.

(2) Okná, ktoré sú tak upravené, že ich 
může byť použité vždy snadno a bezpečne 
xnenovite tiež pri nebezpečenstve ohňa jako 
ciest záchranných a ktoré sa dajú na vonok 
kťukou úplné otvoriť, možu byť pokládané za 
východové otvory, a to každé okno pre dve 
osoby.

§ 18.
(1) V každéj pracovněj miestnosti musia 

k východovým dverám byť zachované voťné 
hlavně cesty aspoň 1-5 metru užitkovéj šířky. 
Cesty, ktoré k nim od jednotlivých pracovišť 
vedú, musia ‘ byť dostatečné široké a musia 
i pri nebezpečenstve ohňa byť snadno a bez
pečno použitelné. Dlžka cesty od pracovišťa 
až k východu nemá zpravidla činit’ viac nežli 
10 metrov.

(2) V pracovniaeh smejú byť umiestené len 
zariadenia závodu, ktorých je k výrobě ne
zbytné třeba, a musia byť tak postavené, aby 
neprekážaly chódzi v týchto miestnostiach.

(3) Všetky stroje a iné závodné zariadenia, 
menovite tie, na ktorých sa 1’ahko prach može 
usadit’, musia byť pre čistenie snadno pří
stupné.

(4) Osvetlenie denné a umělé.

§ 19.
Všetky pracovištia majú byť za dňa dosta

tečné osvětlené denným svetlom. Na takých 
miestach pracovieň, ktoré tiež vo dne musia 
byť stále umele osvětlené, nesmejú praco
vištia byť sriaďované.

§ 20.

(1) Kde Izá odoberať električku energiu, 
buď k umělému osvetťovaniu zpravidla upo
třebené elektrických žiaroviek, ktoré musia 
byť opatřené ochrannými, dobré tesnajúcimi 
púzdry z tlstého skla, ktoré aj obnímky uza- 
vierajú.

(2) Oblúkové lampy musia byť umiestené 
buď v luceme s kovovým, v pevnej polohe 
držaným popolníčkom alebo v zavrenej guli; 
nesú-li takéto skleněné gule popolníčky, mu
sia byť opatřené drotenou ochrannou sieťou, 
ktorej dróty nesmejú byť od seba vzdialené 
viac ako 70 milimetrov.

(3) Poistky, vypínače a podobné přístroje, 
v ktorých sa prúd přerušuje, buďte bezpečne 
zapúzdrené izolačným materiálem; v pracov- 
niach, v ktorých vzniká značné množstvo ce- 
luloidového prachu, nesmejú byť poistky vó- 
bec sriaďované.

(4) Všetky vedenia musia byť převedené 
a umiestené podlá „Predpisov a normálií 
Elektrotechnického svazu československého". 
Holé vedenia nie sú přípustné. Pohyblivé ve
denia musia byť okrem predpisanej izolácie a 
predpisaného opradenia opatřené tiež ochran
ným obalom z gumy, koze alebo podobných 
látok.

§ 21.

(1) Plynové osvetlenie s otvorenými pla- 
meňmi je nepřípustné. Plamene musia byť 
aspoň uzavřené v cylindrech zo sliedy alebo 
tvrdého skla, ktoré sú opatřené ochrannými 
príklopy a zachycovačmi spadávajúcich vře
lých čiastok. Buď užívané pokial možno, žiaro- 
vého světla plynového so stálým zapalovacím 
plamienkom, aby v pracovnej době nebolo 
třeba horáky zapalovat’.

(2) Osvetlovacie telesá musia byť připev
něné na pevne uložené trubky plynovodu; 
vkladať gumové hadice je nepřípustné.

§ 22.

Zakázané je vyrábáť plyn k osvetťovaniu 
alebo vykurovaniu (acetylén, vzduchový plyn 
alebo podobné plyny) v pracovniaeh samých.
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§ 23.

(!) Nelzá-li zaviesť osvetlenie elektrické 
alebo plynové, móže sa užívat’ petrolejových 
lámp len vtedy, sú-li opatřené kovovými ná
držkami na svietivo, ochrannými puzdry a 
úpravami na zachycovame spadlých vřelých 
častí a sú-li proti prekoteniu primerane za- 
istené. Naprosto je zakázané užívat’ 1’ahko 
zápatného petroleja a iných 1’ahko zápalných 
tekutin.

(2) Sviečok smie sa užívat’ len vo svietel- 
ňiach bezpečne stojacích alebo spohahlive po
věšených, dobré zavřených a opatřených iba 
otvorami chráněnými.

§ 24.
Svietelné zdroje buďte v pracovniach zpra

vidla umiestené tak, aby boly vzdialené od 
celuloidu, celuloidového tovaru a celuloido- 
vých odpadkov aspoň na 1 meter. Táto vzdia- 
lenosť móže byť podFa potřeby zkrátená 
u sveteťných zdrojov používaných pri práci 
ku priamemu osvetleniu zpracovaného kusu.

Kúrenie a vetranie.

§ 25.

K vykurovaniu pracovieň buď upotřebené 
pokial’ možno kúrenia parou alebo teplou vo
dou. K tomuto účelu určené přívodně potrubie 
musí byť izolované, vykurovacie telesá 
musia byť primerane chráněné proti nahodi
lému dotyku s 1’ahko horťavými látkami a 
musia byť upravené tak, aby sa na nich prach 
mohol čo najmenej usadzovať alebo mohol byť 
1’ahko odstránený.

§ 26.
p) Elektrické přístroje ku kůremu a od

pory okrem tých, ktoré slúžia k zahrievaniu 
celuloidu pri výrobě, smejú byť postavené len 
v ochranných ohňuvzdomých skříňkách, těs
ných proti vnikaniu prachu.

(2) Pre poisíky, vypínače a pod. týehto 
přístrojov, ako aj pre elektrické vedenie platia 
obdobné ustanovenia § 20, odst. 3. a 4.

§ 27.

K vykurovaniu pracovieň smie byť užívané 
len kachiel, do ktorých sa přikládá z vonku a 
pri ktorých je vy lučené rozžhavenie výhřev
ných ploch alebo voťné vyšFahnutie plameňov 
do pracovnej miestnosti,

§ 28.
í1) Vykurovanie pracovieň buď tak upra

vené, aby bolo účinné zamedzené nezdravé 
prekurenie alebo nebezpečenstvo požiaru,

(2) Aby bolo zamedzené sálaniu tepla, 
buďte všetky kachle obklopené primerane vy
sokými zástěnami.

§ 29.
í1) Všetky pracovně musia byť dostatečné 

větratel’né; menovite buď pečované o to, aby 
snadno zápalné plyny a páry alebo tiež prach, 
pri zpracování eriuloidu vznikajúci, boly iste 
a bez nebezpečenstva odvádzané alebo mecha
nicky odssávané.

(2) Odvádzacie trúby alebo hadice nesmejú 
ústit’ do komínov alebo do takých šachiet, 
ktoré nie sú dostatočne izolované od tepelných 
kanálov a komínov, a musia byť upravené tal., 
aby iskry alebo iné dútnajúce čiastky ne
mohly sa nimi dostat’ do dielien.

(3) Mechanické odssávanie celuloidového 
prachu má sa diať tak (odděleným odssáva- 
ním podFa jednotlivých strojov alebo praco
vieň, srážaním prachu vodou, vložením úprav 
proti zpátnému zapáleniu odssávaním prachu 
vlhkým vzduchom alebo pod.), aby sa pri po- 
žiare neusnadňovalo šírenie ohňa odvádzacím 
potrubím alebo sběracími nádržkami,

V ý r o b n é z a r i a d e n i e.

§ 30.
(1) Parné stroje, spaFovacie motory a pod. 

nesmejú byť postavené v pracovniach; 
v miestnostiach priamo súsediacich smejú 
byť umiestené len vtedy, sú-li tieto miestnosti 
oddělené od pracovieň ohňuvzdornými stěna
mi bez dverných a okenných otvorov.

(2) Dynamá, elektromotory, transformátory 
a meniče sú přípustné v pracovných miestno
stiach, sú-li uzavřené v ochranných skriniach 
těsných proti vznikaniu prachu. Pre ich poi- 
stky, vypínače a pod., ako aj pre elektrické 
vedenie platia obdobné ustanovenia § 21, 
odst. 3. a 4.

(3) Vysokého napiatia nesmie byť v závo- 
doch s ceiuloidom pracujúcich užívané..

§ 31.
Pri všetkých transmissiách a strojných za- 

riadeniach buď pečlivým maštěním, čistěním 
a pod. zabráněné, aby sa pri chodě nerozpá- 
lily.
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§ 32.
(1) Pri všetkých obrábácích a pomoc

ných strojoch buďte miesta, na ktorých celu- 
loidový prach vzniká alebo kde sa můžu tvořit’ 
iškry, pokial’ toho užívanie stroja pripúšťa, 
opatřené plechovými plášťami. K zachycova- 
i:iu iskier, pracnu, triesok a pod. buďte upra- 
vetné priemerené nádoby s vodou, pri vrtaní, 
krúžení, řezaní a podobných úkonoch okrem 
toho vhodné nádoby odkvapovacie s kohút- 
kom pre vlhčenie obrábáného miesta, pokial’ 
toho zpracovanie predmetov pripúšťa.

(2) Nástroje k obrábániu celuloidu užívané 
musia byť udržované stále v dobrom stave; 
špatných a veťmi opotřebovaných nástroj ov 
nesmie sa užívat’.

(3) Nástroje buďte brúsené a ostřené stra
nou vo vzdialenosti aspoň dvoch metrov od 
celuloidu, celuloidového tovaru a celuloido- 
vých odpadkov.

§ 33. •

( *) V poludňajšej prestávke, ako aj po skon
čení práce buďte celuloidové odpadky sobrané 
a potom dlážky, stroje, stoly, vykurovacie za- 
riadenie, osvetťovacie telesá a pod. ometené 
a vlhko otřené a smetí z pracovieň odstrá- 
nené.

(2) Aspoň raz do týždňa musia byť mimo 
pracovnej doby dlážky, steny, výklenky mú- 
rov, stroje, transmissie, tepelné telesá a jaké- 
koťvek iné závodně zariadenia, na ktorých sa 
može prach usadzovať, dokladné ometené a 
očištěné, pri ktorej práci buďte uhašené 
všetky plamene, kúreništia a iné tepelné 
zdroje v pracovniach, okrem umělého osvet- 
lenia, kterého je snáď třeba.

§ 34.

(0 K zahriatiu celuloidu pri zpracovaní- 
buď pokial’ možno používané len páry alebo 
teplej vody.

(-) Elektrické ohrievacie telesá sú přípust
né, musia však byť upravené tak, aby celuloid 
nemohol prísť v styk so žhavými časťmi.

(3) Zakázené je užívat’ otvorených plame- 
ňov a žhavých telies ku priamemu zahrieva- 
niu celuloidu. K nepriamemu zahrievaniu celu
loidu musia sa používat’ výhřevné úpravy, 
ktoré plechovými plášťami, hustými drote- 
nými sieťami, mrežami alebo pod. sú uzav
řené tak, že celuloid nemože prisť vo styk 
s plameňmi alebo, so žhavými časťmi.

§ 35.
Všetky manipulácie s plameňami a s 1’ahko 

zápalnými tekutinami, ako aj zahrievanie 
celuloidu pri zpracovaní a iné práce, ktoré sú 
ohňorn nebezpečné, buďte sverené len spoťah- 
livým a zvláště vycvičeným osobám.

§ 36.
(!) Vo všetkých pracovniach, v ktorých sa 

zachádza s celuloidom, celuloidovým tovarom 
alebo celuloidovými odpadky, je zakázané 
kúriť a akokolVek manipulovat’ so zapaťovad- 
lami.

(2) Táto zápoveď, ako aj zápoveď přístupu 
osob nepovolaných a napomenutie robotníkom, 
aby pri všetkých manipuláciach s celuloidom 
popínali si s najváčšou opatrnosťou, buď vy
věšená nápadným sposobom na všetkých 
vchodových dverách a iných vhodných mie- 
stach v pracovniach. Robotníci buďte tiež ob
čas primerane poučovaní o opatrnosti, ktorú 
třeba pri obrábání celuloidu zachovávat’.

Zásoby materiálu a odpadky.

§ 37.
(N V pracovniach smie byť v zásobě za 

sucha držané len toťko celuloidu, kol’ko sa 
denne spotřebuje; pri Uložení pod vodou může 
byť táto zásoba dvojnásobná.

(ž) V pracovniach, v ktorých sposob obrá- 
bánia vyžaduje zvláštnej opatrnosti, buď uklá
dáme celuloidu za sucha čo najviac obme- 
dzená.

§ 38.
Pri uložení za sucha buď celuloid uschovaný 

vo schránkách dobré priliehajúcich, z ohňu- 
vzdorného materiálu zhotovených alebo pobi
tých železným plechom proti hrdzi chráně
ným. Tieto schránky buďte v pracovniach od 
každého kúrenišťa vzdialené aspoň na 2 metry 
a postavené tak, aby pri požiare boly nimi 
záchranné cesty čo najmenej ohrožené.

§ 39.
C1) Celuloidové odpadky smejú byť uscho

vané v pracovniach pri uložení za sucha 
v množstvé najvýš páť kilogramov, pri ulo
žení pod vodou najvýš v dvojnásobném množ
stvo a musia byť uložené oddelene od iných 
zásob celuloidu. V pracovniach, v ktorých spó- 
sob zpracovania vyžaduje zvláštnej opatr
nosti, buď ukladanie celuloidových odpad
kov za sucha čo možné obmedzené.

(2) Ostatně platia pre uschovanie celuloido
vých odpadkov obdobné ustanovenia § 29.
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Uschovávat’ odpadky vo vreciach je nepří
pustné.

(3) Celuloidové odpadky smejú byť ničené 
spálením len v množstve najvýš jedného 
kilogramu a len pod širým neborn spoťahli- 
vými osobami a za najváčšej opatrnosti.

(-1) Zakázané je sypat’ odpadky do žump, 
stok a pod., ako aj odstraňovat’ ich s domá
cími, smeťmi.

(5) Robotníci nesmejú odnášať celuloidové 
odpadky do svojich bytov.

§ 40.
Celuloidové odpadky, vzniklé pri práci, 

buďte, akonáhle je toho třeba, aspoň však 
polodenne, sobrané z jednotlivých pracovišť, 
stolov, strojov, odssávacích přístrojov a pod. 
a uložené do schránok k tomu určených, pri 
čom třeba sa vyhýbat’ zvíreniu prachu. Tieto 
schránky nesmejú zostať otvorené a buďte, 
akonáhle toho je třeba, najmenej však denne 
po skončenej práci, vyprázdněné.

§ 41.
(!) Celuloidový tovar smie byť držaný 

v pracovniach najvýš v množstve jednodennej 
výroby a musí byť ukládaný tak, aby nemohol 
prísť vo styk s osvětlovacím alebo vykurova- 
cím zariadením a aby bol tiež chráněný od 
priameho účinku slnečných paprskov.

(2) V miestnostiach, v ktorých sa koná 
práca ohňom zvláště nebezpečná (§ 11, odst.
2.), nesmejú sa hotové celuloidové tovary 
balit’.

§ 42.
(1) Eahko zápalné tekutiny, ktorých je 

třeba k výrobě (lieh, aceton, ether a pod.), 
smejú byť v pracovniach držané v zásobě len 
v nádobách proti výbuchu bezpečných a len 
v množstve, ktorého je ku příslušným pra- 
covným úkonom nezbytné třeba.

(2) Takéto tekutiny smejú byť nalievané 
a prelievané len nad vhodnými plechovými 
podnosy s vysokým okrajom a vypúšťacím 
kohútkom, pri čom třeba sa vyhýbat’ všetké- 
mu, aby sa nechytily.

(3) Celuloid buď pařený s najváčšou opatr- 
nosťou, a to tak, aby tekutina snáď nepre- 
tiekla alebo jej páry sa nechytily.

Hasiace prostriedky a poplašné 
signály.

§ 43.
(i) V každej pracovní, pokial’ v nej nie sú 

pri ruke spoFahlivé a kedykoFvek upotrebi-

tel’né hydranty alebo iné zariadenia (sprchy, 
sprinklery a pod.), musí byť na vhodnom, 
snadno prístupnom mieste kaďa aspoň na 100 
litrov, stále vodou naplněná, alebo niekoFko 
čberov obsahujúcich úhrnom najmenej 100 
litrov; priamo u tejto zásoby vody majú byť 
v pohotovosti aspoň dve hasičské vedrá a nie
koFko šiatkov alebo huní proti vzplanutiu bez
pečno impregnovaných.

(2) Okrem toho buď v dosahu každého 
pracovného miesta, na ktorom sa celuloid 
zpracuje, ako aj vedFa každej zásobnéj 
schránky s celuloidom alebo celuloidovými 
odpadky postavený primerane veFký škopík 
naplněný vodou. U vodných nádržiek, urče
ných k zachycovaniu celuloidového prachu a 
iných menších celuloidových odpadkov, buď 
pečované stále o včasnú obnovu vody.

. (3) Sú-li v pracovniach zásoby Fahko zápal
ných tekutin, buďte blízko nich v pohotovosti 
vhodné prostriedky hasiace (piesok, popol a 
pod.).

' § 44.
V závodoch, v ktorých sa zpracuje celuloid 

v niekoFko pracovniach, buďte zariadené 
vhodné poplašné signály (elektrické zvonce, 
poplašné zvonce, úpravy k hláseniu ohňa alebo 
podobné), ktorými móžu byť upozorněné v pří
pade nebezpečenstva všetky v závode zaměst
nané osoby.

B. Skladné miestnosti (skladištia).

§ 45.
(1) V budovách obytných a k iným účelom 

služiacich pripúšťa sa ukladať celuloid až do 
500 kilogramov a celuloidové odpadky až do 
100 kilogramov, sú-li ohňuvzdorne sriadené; 
pri uložení pod vodou može uložené množstvo 
byť dvojnásobné.

(2) Pri uložení za sucha smejú celuloidové 
odpadky byť ukládané len v dobré uzavřených 
schránkách zhotovených z ohňuvzdorného ma
teriálu alebo pobitých železný': plrzhom, proti 
hrdzi chráněným.

§ 46.
Skladné miestnosti musia mať ohňů Vzdorné, 

dostatečné silné obvodové múry a ohňu- 
vzdorný strop; ležia-li však pod bytami^ či 
inými miestnosťmi ku pobytu Fudí určenými 
(dielňami, obchodnými miestnosťami a pod.), 
musia byť ohňuvzdorne zaklenuté.

§ 47.
(i) Skladné miestnosti nesmejú byť sria

dené v bezprostrednom súsedstve závodov



Sbírka zákonů a nařízení, č. 129. 657

ohňom nebezpečných, kúreníšť a pod. a musia 
byť tak položené, aby pri požiare neboly šl’a- 
hajúcimi plameňami ohrožené používané 
chodby, koridory, schody, miesta a pod.

(2) Skladné miestnosti, určené k uloženiu 
viac než 100 kilogramov celuloidu alebo k ukla- 
daniu celuloidových odpadkov nesmejú krom 
toho byť pod bytami alebo inými miestnosťmi 
ku pobytu l’udí určenými (dielňami, obchod
nými miestnosťmi a pod.) a nesmejú s takými 
miestnosťmi byť spojené otvorami dvernými 
alebo okennými.

§ 48.

C1) Dveře skladných miestnosti musia byť 
sriadené i s dvernou zárubňou z ohňuvzdor- 
ného materiálu alebo byť na oboch stranách 
železným plechom pobité, musia sa samy za- 
vierať a na vonok otvárať.

(2) Okná musia viesť do síra a byť bez 
tmelu zasklené drotovým sklom v železných 
rámoch.

§ 49.

(D Skladné miestnosti nemajú byť zpravi
dla umele osvětlované. Musia-li však takéto 
miestnosti byť umele osvětlené, smie sa to 
stať buďto len z vonku světelnými zdrojami, 
ktoré sú těsnou skleněnou záverou od sklad
ného priestoru oddělené, alebo vnútorne len 
elektrickými vakuovými žiárovkami, pri čom 
buďte dodržované podmienky predpísané pre 
elektrické osvetlenie pracovieň, v ktorých 
vzniká značné množstvo celuloidového pra
chu (§ 21).

(2) Zakázané je chodit’ do skladných miest- 
ností s otvoreným svetlom.

§ 50.

(‘) AkékoFvek úpravy k vykurovaniu skla
dišť celuloidu sú nepřípustné.

(2) Buď postarané o to, aby takéto miest
nosti boly dostatočne větrané, pri čom musia 
byť vetracie otvory dostatočne zabezpečené 
hustými drotenými sieťami alebo podobnými 
úpravami, aby iskry alebo iné dútnajúce 
predmety nemohly do vnútra vniknúť.

§ 51.

C1) Nie je dovolené v skladných miestno- 
stiach pre celuloid ukladať tiež snadno zá
palné tekutiny (lieh, aceton, ether, benzin a 
pod.).

(2) Takéto tekutiny musia byť uschované 
v oddělených miestnostiach a smejú byť ulo
žené len v nádobách proti výbuchu bezpeč
ných.

§ 52.

V každej skladnej miestnosti celuloidu, 
pokial’ v nej nie sú pri ruke spoFahlivé a kedy- 
koFvek upotrebiteFné hydranty alebo iné ha- 
siaeie zariadenie (sprchy, sprinklery a pod.), 
musí byť na vhodnom mieste kaďa aspoň na 
100 litrov, stále vodou naplněná, s niekoFko 
hasičskými vedry.

§ 53.

Ku skladaniu a odnášaniu celuloidu alebo 
celuloidových odpadkov smejú do skladných 
miestnosti vstupovat’ len osoby k tomu povo
lané a buďte k tomu pokial’ možno stanovené 
určité denné hodiny.

§ 54.
C1) V skladných miestnostiach celuloidu je 

zakázané fajčit’ a akokoFvek manipulovat’ so 
zapaFovadlami. Tento zákaz, ako aj zákaz pří
stupu osob nepovolaných a vstupu do sklad
ných miestnosti s otvoreným svetlom buď 
vyvesený nápadným sposobom na všetkých 
vchodových dverách, ako aj na vhodných 
miestach skladných miestnosti.

(2) Okrem toho buď v každom skiadnom 
priestore výveskom zreteFne vyznačené naj- 
váčšie množstvo celuloidu a celuloidových 
odpadkov, ktoré v ňom smie byť uložené.

§ 55.
(O V množstvách prez 500 kilogramov pri 

uložení za sucha alebo prez 1000 kilogramov 
pri uložení pod vodou smie byť celuloid uscho
vaný len vo zvláštnych k tomu účelu urče
ných skladných budovách, ktoré ód stavieb, 
priamo súsédiácich alebo ležiacich v menšej 
vzdiálenosti nežli na 20 metrov, musia byť 
oddělené aspoň 60 centimetrov silnými múry 
bez otvorov a na stranách, v ktorých sú 
otvory pre dveře a okná, musia byť vzdialené 
od veřejných cie-ť a od stavieb aspoň na 20 
metrov.

(2) Jednotlivé skladné miestnosti v takejte 
budově musia byť oddělené od seba primerane 
silnými múry bez otvorov a smejú obsahovat’ 
pri uložení za sucha najvýš 10.000 kilo
gramov, pri uložení pod vodou najvýš dvoj
násobné množstvo celuloidu.
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§ 56.
Skladné budovy musia byť sriadené ohňu- 

vzdorne; o ich ostatnej stavebnej úpravě 
platia obdobné podmienky predpísané pre 
skladné miestnosti celuloidu.

§ 57.
(1) Celuloidové odpadky smejú byť uklá

dané v skladných budovách celuloidu pod 
podmienkami predpísanými pre uschovanie 
v skladných miestnostiach s odchylkou, že 
úhrnné množstvo v jednej miestnosti ulo
žené (celuloidu a odpadkov dohromady) ne- 
smie přesahovat’ pri uložení za sucha 2.000 
kilogramov a pri uložení pod vodou množstvo 
dvojnásobné.

(2) V skladných miestnostiach, ktoré sú 
v skladných budovách celuloidu (§ 56) a sú 
Určené výlučné pre ukladanie celuloidových 
odpadkov, možu byť odpadky uschované tiež 
voFne alebo vo vreciach, pri čom celé uložené 
množstvo v jednej miestnosti nesmie přesa
hovat’ 2.000 kilogramov.

§ 58.
Hotového baleného alebo nebaleného celu- 

loidového tovaru smíe byť uschované v sklad
ných miestnostiach celuloidu len tol’ko, aby 
tým pre príslušnú miestnosť najvýš stano
vené množstvo ukládaného celuloidu nebolo 
překročené.

§ 61.
^ Úřady maj ú revidovat’ občas závody, v kte

rých sa celuloid alebo celuloidové odpadky 
zpracujú alebo skladajú, a nariadiť, aby spo- 
zorované závady, ktoré by ohrožovaly veřej nú 
bezpečnost’ alebo bezpečnost’ robotníkov a 
súsedstva, boly odstránené.

§ 62.
Provodzovne schváleniu podliehaj úce, v kto- 

rých sa celuloid zpracuje alebo ukládá, ako 
aj predajné miestnosti, v ktorých sa uscho
vává vo váčšom množstve tovar cele alebo 
čiastočne z celuloidu zhotovený, buďte vždy 
miestnym hasičom oznámené.

§ 63.
Ustanovenia tohoto nariadenia vzťahujú sa 

na teraj šie, už schválené závody potial’, pokial’ 
změny závodu tým podmienené móžu byť pře
vedené bez újmy práv konsenzom nadobud^ 
nutých alebo bez ohroženia ďalšieho trvania 
závodu.

§ 64.
Ustanovenia tohoto nariadenia nevztahujú 

sa na ukladanie celuloidu, celuloidového to
varu a celuloidových odpadkov pri dopravě 
železničněj a lodněj, ako aj v colných skladoch 
a v skladištiach vojenskou správou užívaných.

III. PREDAJNÉ MIESTNOSTI.

§ 59.
(O V predajných miestnostiach, v ktorých 

svo váčšom množstve ukládá tovar zhoto
vený cele alebo čiastočne z celuloidu, musí byť 
snadno dosažitelná voda alebo suchý piesok 
k haseniu. Celuloidový tovar luď umiestený 
tak, aby nemohol prísť vo styk so zariadením 
vykurovacím, otvorenými plameňmi alebo 
s inými zdrojami tepelnými.

(2) Pri umelom osvětlení predajných miest- 
ností třeba sa vyvarovat’ otvoreným plame
nem. IV.

IV. USTANOVENIA TRESTNÉ 
A ZÁVĚREČNÉ.

§ 60.
Přestupky tohoto nariadenia, pokial’ nejde 

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

§ 65.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vy- 

hlásenia.

§ 66.

Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 
minister priemyslu, obchodu a živností a mi- 
nister sociálnej pečlivosti v dohodě so zúčast
něnými ministry.

Svehla v. r.

Novák v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Udržal v. r.

Srba v. r.

Šrámek v. r. 

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 

Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Dolanský v. r. 

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


