
                            48/1982 Sb.  
                            VYHLÁŠKA  
                 Českého ú řadu bezpe čnosti práce  
                      ze dne 15. dubna 1982  
kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ění bezpe čnosti práce  
                     a technických za řízení  
Změna: 324/1990 Sb.  
Změna: 207/1991 Sb.  
Změna: 352/2000 Sb.  
Změna: 192/2005 Sb.  
  
     Český ú řad bezpe čnosti práce stanoví  podle § 5 odst. 1 písm.  
d)  zákona  č.  174/1968  Sb.,   o  státním  odborném  dozoru  n ad  
bezpe čností práce, v dohod ě s Českou odborovou radou a p říslušnými  
úst ředními orgány:  
  
                            PRVNÍ ČÁST  
                      Všeobecná ustanovení  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
  
                               § 1  
  
                         Rozsah platnosti  
  
     (1) Vyhláška   stanoví   základní   požadavky   k   zajišt ění  
bezpe čnosti  práce a  technických za řízení,  které jsou organizace  
podléhající   dozoru   orgán ů   státního   odborného   dozoru  nad  
bezpe čností práce  a právnické a  fyzické osoby, které  v ykonávají  
podnikatelskou  činnost  podle  zvláštních  p ředpis ů6)  (dále  jen  
"organizace")  ve   své  výrobní  i   nevýrobní  činnosti  povinny  
zabezpe čit.  
  
     (2) Vyhláška se nevztahuje na  výrobky stanove né k posuzování  
shody podle zvláštního zákona1) a  na řízení vlády2) a na činnosti,  
pracovišt ě  a  technická  za řízení  podléhající  podle  zvláštních  
předpis ů  dozoru  orgán ů  státní  bá ňské  správy  3)  na technická  
zařízení  podléhající podle  zvláštních p ředpis ů  dozoru orgán ů na  
úseku  národní  obrany,  dopravy  a  spoj ů  a  na  vybrané objekty  
ministerstev vnitra.4)  
--------------------------------------------------- ---------------  
 1) Zákon  č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích na výro bky  
    a o  zm ěně  a  dopln ění  n ěkterých  zákon ů,  ve  zn ění  zákona  
    č. 71/2000 Sb.  
 2) Na řízení  vlády č. 168/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky na elektrická za řízení nízkého nap ětí.  
    Na řízení  vlády č. 169/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky  na  výrobky  z  hlediska  jejich  el ektromagnetické  
    kompatibility.  
    Na řízení  vlády č. 170/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky  na  strojní  za řízení,   ve  zn ění  na řízení  vlády  
    č. 15/1999 Sb.  
    Na řízení  vlády č. 175/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky  na  jednoduché  tlakové  nádoby,  ve  zn ění na řízení  
    vlády č. 80/1999 Sb.  
    Na řízení  vlády č. 176/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky na  za řízení a ochranné  systémy ur čené pro  použití  
    v prost ředí s nebezpe čím výbuchu.  
    Na řízení  vlády č. 177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky na spot řebi če plynných paliv.  
    Na řízení  vlády  č. 14/1999 Sb.,  kterým  se stanoví technické  



    požadavky na výtahy, ve zn ění na řízení vlády č. 227/1999 Sb.  
    Na řízení  vlády č. 182/1999 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
    požadavky na tlaková za řízení.  
 3) Zákon č.  41/1957 Sb., o  využití nerostného bohatství  (h orní  
    zákon).  
    Zákon  České  národní  rady   č.  24/1972  Sb.,  o  organizaci  
    a o rozší ření dozoru státní bá ňské správy.  
 4) § 3 odst. 4 zákona č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru  
    nad bezpe čností práce.  
 6) Nap ř.  zákon č.  105/1990 Sb.,  o soukromém  podnikání ob čanů,  
    zákon  č. 104/1990  Sb., o  akciových spole čnostech,  zákon č.  
    173/1988 Sb., o podnikání  se zahrani ční majetkovou ú častí, ve  
    zn ění zákona č. 112/1990 Sb.  
  
                           DRUHÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                               § 2  
  
    
                             zrušen  
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                               § 3  
  
                             zrušen  
  
                               § 4  
  
                             zrušen  
  
                               § 5  
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                               § 6  
  
                             zrušen  
  
                               § 7  
  
                             zrušen  
  
                               § 8  
  
                             zrušen  
  
                            DRUHÁ ČÁST  
                             zrušena  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                               § 9  
  
                             zrušen  
  
                            DRUHÝ ODDÍL  
                             zrušen  



  
                              § 10  
  
                             zrušen  
  
                              § 11  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 12  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 13  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 14  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 15  
  
    
                             zrušen  
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 16  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 17  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 18  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 19  
  
    
                             zrušen  
  
                           ČTVRTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 20  
  
    
                             zrušen  
  



                              § 21  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 22  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 23  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 24  
  
    
                             zrušen  
  
                           PÁTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 25  
  
    
                             zrušen  
  
                           ŠESTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 26  
  
    
                             zrušen  
  
                           SEDMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 27  
  
    
                             zrušen  
  
                            OSMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 28  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 29  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 30  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 31  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 32  
  
    
                             zrušen  
  
  
                            T ŘETÍ ČÁST  
                             zrušena  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 33  
  
                             zrušen  
  
                              § 34  
  
                             zrušen  
  
                              § 35  
  
                             zrušen  
  
                              § 36  
  
                             zrušen  
  
                              § 37  
  
                             zrušen  
  
                              § 38  
  
                             zrušen  
  
                              § 39  
  
                             zrušen  
  
                              § 40  
  
                             zrušen  
  
                              § 41  
  
                             zrušen  
  
                            DRUHÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 42  
  
                             zrušen  
  



                              § 43  
  
                             zrušen  
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 44  
  
                             zrušen  
  
                              § 45  
  
                             zrušen  
  
                          ČTVRTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 46  
  
    
                             zrušen  
  
                           PÁTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 47  
  
    
                             zrušen  
  
                           ŠESTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 48  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 49  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 50  
  
    
                             zrušen  
  
                            SEDMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 51  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 52  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 53  
  
    
                             zrušen  
  
                            ČTVRTÁ ČÁST  
                  Úprava a zpracování materiál ů  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
                          Obráb ění kov ů  
  
                              § 54  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Rotující  upínací za řízení  a nástroje  použité u  stroj ů  
k t řískovému obráb ění kov ů musí být provedeny tak, aby p ři brzd ění  
nebo  p ři  opa čném  smyslu  otá čení  nedošlo  k jejich samovolnému  
uvoln ění.  
  
     (2) Pneumatická,  hydraulická nebo  elektromag netická upínací  
zařízení  musí být  opat řena ochranným  za řízením, které znemožní,  
aby  p ři p řerušení  dodávky energie  došlo k  ohrožení bezpe čnosti  
práce nebo k provozní nehod ě.  
  
     (3) Ru ční  ovládací  části  -  pokud  je  netvo ří hladká plná  
ovládací ru ční  kola bez rukojeti  - musí být  opat řeny samo činným  
vypínáním,  které  zabrání  jejich  nucenému  otá čení p ři strojním  
pohonu.  
  
     (4) Upínání   a   snímání   p řípravk ů,   p řístroj ů,  nástroj ů  
a obrobk ů, které pro svoji  hmotnost, tvar nebo rozm ěry neumož ňují  
bezpe čnou ru ční  manipulaci a jejich ustavení  ve stroji, musí b ýt  
zajišt ěno  bu ď  použitím  vhodného  za řízení  pro manipulaci, nebo  
pomocí další osoby.  
  
     (5) Vzduchové pistole  používané k o čišt ění  stroj ů a obrobk ů  
a upínacích p řípravk ů musí být opat řeny ochranným za řízením, které  
zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami.  
  
     (6) Vstupovat na  upínací plochu stolu, desky  nebo do jiného  
nebezpe čného  prostoru  p ři  obráb ění  velkých  obrobk ů  za ú čelem  
měření, kontroly nebo provedení jiných  podobných úkon ů se smí jen  
tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu.  
  
     (7) P ři  kontrole  jakosti  povrchu,  p ři  upínání  a snímání  
obrobk ů a  m ěření, nejsou-li tyto  činnosti provád ěny automaticky,  
se musí zastavit v řeteno (smykadlo) a nástroj odsunout do bezpe čné  
vzdálenosti.  
  
     (8) Není-li obráb ěcí stroj  vybaven ochranným za řízením proti  
odletujícím t řískám  nebo není-li možno  tohoto za řízení používat,  
musí se používat p ři práci osobní ochranné pracovní prost ředky.  
  
     (9) P ři  odstra ňování t řísek  z obráb ěcího  stroje za provozu  
a p ři  úklidu se  musí používat  p ředepsaných pracovních  pom ůcek;  
odstra ňovat t řísky  ze sb ěrných van  za chodu obráb ěcích stroj ů se  
smí jen u stroj ů, které jsou k tomuto ú čelu p řizp ůsobeny.   
  
                              § 55  



  
                             Soustruhy  
  
     (1) Ty čový materiál vy čnívající p ři obráb ění z v řeteníku mimo  
stroj musí být po celé délce zakryt pevným ochranný m krytem.  
  
     (2) Svislé soustruhy musí být zajišt ěny tak, aby  
 a) upínací za řízení obrobk ů mělo pojistné za řízení, které zabrání  
    vymršt ění upínacích element ů,  
 b) spoušt ěcí  za řízení pro  trvalý chod  upínací desky,  která je  
    zapušt ěna  do  podlahy,  bylo  možno  zajistit proti náhod nému  
    uvedení do chodu.   
  
                              § 56  
  
                              Frézky  
  
     Frézky musí být opat řeny snadno se řiditelným ochranným krytem  
zamezujícím  p řístup  k  části  nástroje,  která  se  p ři obráb ění  
nedotýká obrobku nebo krytem  zabra ňujícím p řístup do nebezpe čného  
pracovního prostoru stroje.   
  
                              § 57  
  
                              Vrta čky  
  
     (1) Vrta čky  s  posuvným  v řetenem  musí  být zajišt ěny proti  
samovolnému posuvu v řetena do dolní polohy.  
  
     (2) Vrtaný p ředmět musí být zajišt ěn proti pooto čení.   
  
                              § 58  
  
                       Hoblovky a obráže čky  
  
     (1) Hoblovky musí být opat řeny pojistným za řízením, které p ři  
selhání  vratného   ústrojí,  koncových  spína čů   nebo  podobných  
zařízení zachytí nebo alespo ň  zabrzdí st ůl vyjížd ějící z lože.  
  
     (2) Pokud st ůl  hoblovky p ři práci  p řejíždí p řes okraj  lože  
musí být  oba konce lože opat řeny  za řízením znemož ňujícím p řístup  
ke stolu.  
  
     (3) Smykadlo  se musí  zajistit  tak,  aby se  dalo ovládacím  
a brzdicím ústrojím  spolehliv ě zastavit v libovolné  poloze a aby  
se jeho poloha nemohla samovoln ě měnit.  
  
     (4) Vodorovné obráže čky musí  být opat řeny za řízením bránícím  
přístupu k pohybující se zadní části smykadla.   
  
                              § 59  
  
                               Pily  
  
     (1) Všechny  pily  musí  být  opat řeny  snadno p řestavitelnou  
podpěrou k podep ření dlouhého řezaného materiálu.  
  
     (2) Pilové   pásy  a   pilové  kotou če   musí  být   uzav řeny  
v konstrukci stroje nebo opat řeny ochrannými kryty.   
  
                              § 60  



  
                              Brusky  
  
     (1) Na vhodném míst ě brusky musí být trvanliv ě vyzna čen smysl  
otá čení brousicího nástroje.  
  
     (2) Brousicí v řeteník musí  být opat řen blokovacím za řízením,  
které zabra ňuje  p ři zm ěně otá ček brousicího  v řetena za řazení tak  
vysokých otá ček,  p ři nichž by  byla p řekro čena nejvyšší  dovolená  
obvodová rychlost brousicího kotou če.  
  
     (3) Brusky,  u   nichž  nelze  použít   blokov acího  za řízení  
a u  nichž  se  zm ěna  otá ček  brousicího  v řetena provádí vým ěnou  
řemenic,  p řehazováním  řemenů  nebo  podobným  zp ůsobem, musí být  
opat řeny na  dob ře viditelném míst ě  štítkem s uvedením  p ři řazení  
pr ůměru  řemenic  k  pr ůměru  brousicího  kotou če  a jeho obvodové  
rychlosti.  
  
     (4) Brousicí  nástroje musí  být zajišt ěny  proti samovolnému  
uvoln ění p ři broušení z v řetena nebo z upínacího za řízení.  
  
     (5) Brusky   s   brousicími   nástroji   z   u mělého  brusiva  
s obvodovou rychlostí  v ětší než 10  m/s musí být  opat řeny, pokud  
brousicí  nástroj  nepracuje  uvnit ř  obráb ěného p ředmětu, takovým  
ochranným krytem, který se  p ři roztržení nebo uvoln ění brousicího  
nástroje nerozt říští.   
  
                              § 61  
  
                Brousicí nástroje z um ělých brusiv  
  
     (1) Brousicí  a  řezací  kotou če,  brousicí segmenty, t ělíska  
a jiné brousicí nástroje musí  být ozna čeny základními technickými  
údaji (nap říklad p řípustná obvodová rychlost, pr ůměr kotou če).  
  
     (2) Skladované brousicí  nástroje  musí  být   chrán ěny  p řed  
mechanickým poškozením,  vlhkem a mrazem  a p ři p řeprav ě  musí být  
vylou čena možnost jejich poškození.  
  
     (3) P řed upnutím  brousicího nástroje se  musí p řekontrolovat  
vhodnost jeho použití podle štítku  a nástroj se mu sí prohlédnout,  
zda není poškozen.  
  
     (4) Brousicí  nástroje  se  sm ějí  upínat  pouze  do vhodných  
upínacích p řírub a lepit je lze pouze prost ředky a zp ůsobem, který  
stanovil výrobce brusiva.  
  
     (5) Po  upnutí brousicího  nástroje na  brusku  se  musí uvést  
každý nástroj  do zkušebního chodu; p ři  zkušebním chodu nesmí být  
nikdo  v nebezpe čném  prostoru brusky  a po  jeho skon čení se musí  
orovnat brousicí nástroj p ředepsaným zp ůsobem.   
  
                              § 62  
  
                        Rychlostní broušení  
  
     (1) U  brousicích  kotou čů  ur čených  pro rychlostní broušení  
musí být vyzkoušena jejich mechanická pevnost.  
  
     (2) Ochranný kryt brousicích nástroj ů musí být vyhotoven tak,  
aby úhel otev ření  byl co nejmenší a aby  jeho konstrukce umožnil a  



úplné uzav ření brousicího nástroje po dobu zkoušení.  
  
     (3) Funkce a ú činnost prototypu ochranného krytu a jeho částí  
musí být prov ěřena destruk čními zkouškami.  
  
     (4) Na ochranném  krytu nebo na brousicím  v řeteníku musí být  
trvale vyzna čena nejvyšší pracovní obvodová rychlost.  
  
     (5) Se řizovací   a   upev ňovací    části   ochranných   kryt ů  
u brousicích  nástroj ů  s  velkou   kinetickou  energií  musí  být  
opat řeny  deforma čními  prvky,  které  pohltí  energii  rotujícího  
brousicího nástroje.   
  
                            DRUHÝ ODDÍL  
                          Obráb ění d řeva  
  
                              § 63  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Pojízdné  stroje  a  za řízení  musí  být  zajišt ěny proti  
nežádoucímu pohybu p ři jejich provozu.  
  
     (2) U kombinovaných (sdružených)  stroj ů musí být nepoužívané  
nástroje odstran ěny nebo zakryty.  
  
     (3) P řisouvat  materiál  k  nástroji   se  nesmí  d říve,  než  
nástroj dosáhl stanovené obráb ěcí  rychlosti; obráb ěný materiál se  
nesmí tla čit k nástroji p římo t ělem.  
  
     (4) P ři do řezávání  materiálu a řezání  válcovitého materiálu  
se nesmí pracovat bez  použití stanovených pracovní ch pom ůcek nebo  
přípravk ů.  
  
     (5) Piliny, t řísky a jiný odpad  se musí odstra ňovat ze stolu  
stroje za chodu nástroje pouze vhodnou pom ůckou.  
  
     (6) P ři obráb ění  materiálu delšího, než  je délka pracovního  
stolu, se nesmí pracovat bez op ěrných stojánk ů.  
  
     (7) Dob ěh  otá čejících  se  nástroj ů  se  nesmí  zkracovat po  
vypnutí stroje brzd ěním  rukou, tlakem d řeva nebo jiným  nevhodným  
způsobem.  
  
     (8) Dokud je  nástroj v pohybu, nesmí  se prac ovník od stroje  
vzdálit.  
  
     (9) Na stacionárních strojích trvale používaný ch v uzav řených  
prostorách  musí   být  instalováno  za řízení   na  odsávání  nebo  
mechanické odstra ňování odpadu.  
  
     (10) Na každém řezném nástroji musí být trvale vyzna čeny jeho  
nejvyšší dovolené otá čky.  
  
     (11) Upínací  p říruby  u  jednoho  pilového  kotou če musí mít  
stejný pr ůměr a stejné dosedací plochy.  
  
     (12) Stroje s  posuvem  materiálu  musí  mít  zařízení  proti  
nebezpe čnému vymršt ění obráb ěného materiálu (zp ětný vrh apod.).  
  
     (13) Vodicí pravítko musí být p ři řezání upnuté.  



  
     (14) Řezné  nástroje, u  nichž  se  materiál do  řezu posouvá  
rukou, musí být chrán ěny krom ě činné části ochranným krytem.   
  
                              § 64  
  
                            Rámové pily  
  
     (1) Rámové pily musí být  opat řeny za řízením zajiš ťujícím rám  
před samovolným klesnutím.  
  
     (2) Brzda rámových pil musí být konstruována t ak, aby udržela  
rám v kterékoliv poloze.  
  
     (3) Podávací za řízení rámové pily musí být provedeno tak, aby  
bylo možno za chodu pily podávání zastavit a zapnou t zp ětný chod.  
  
     (4) Upínací   vozíky  musí   být  vybaveny   z ařízením, které  
zabra ňuje, aby pracovník mohl zasunout nohy pod kola nebo  plošinu.  
  
     (5) Řízení  všech operací,  které vykonávají  poloautoma tické  
vozíky bez  obsluhy, musí být upraveno  tak, aby by lo blokovatelné  
ru čně ovladatelným za řízením.  
  
     (6) P ři  vyrážení klín ů  ze záv ěsů  musí být  klíny bezpe čným  
způsobem zachyceny.  
  
     (7) P řed  vým ěnou pilových  list ů se  musí zajistit  rám pily  
proti sjetí a zastavit pohon; horní  válce musí být  p ři této práci  
zajišt ěny v horní poloze proti spadnutí.   
  
                              § 65  
  
                            Pásové pily  
  
     (1) Pásové  pily musí  mít pásovnice  zakryté;  část  pilového  
pásu pod  stolem nebo vozíkem  i vratná část  pilového pásu, pokud  
nejsou  zakryty  konstrukcí  stroje,  musí  být opa t řeny ochranným  
krytem.  
  
     (2) Řezná   v ětev   pilového   pásu   musí   být   nad   jeho  
vodítkem  zakrytá  ochranným  krytem,  který  se  d á ru čně výškov ě  
přestavovat nebo se samo činn ě otvírá.  
  
     (3) Univerzální pásové pily musí být opat řeny  p řestavitelným  
vodicím  pravítkem, které  musí být  v nastavené  p oloze zajišt ěno  
proti posuvu.  
  
     (4) V  pracovním  prostoru  pilového  pásu  se   nesmí vkládat  
materiál do p řípravk ů a nesm ějí se ru čně odebírat obrobky.   
  
                              § 66  
  
                          Kotou čové pily  
  
     (1) Délka stolu p řed pilovým  kotou čem nesmí být u stabilních  
pil  menší, než  pr ůměr použitého  pilového kotou če,  nejvíce však  
0,5 m.  
  
     (2) V  míst ě,  kde  prochází  pilový  kotou č,  musí  být st ůl  
opat řen vym ěnitelnou vložkou z vhodného materiálu, který nepošk odí  



pilový kotou č a jehož ší řka odpovídá pro řezu pilového kotou če.  
  
     (3) Rameno p řeřezávacích  kotou čových pil, po  kterém se pila  
pohybuje, musí  mít v krajní poloze zarážky k  zabr ánění vypadnutí  
pily  z   pojízdné  dráhy  a  v   základní  poloze  zarážku  proti  
samovolnému pohybu.  Tyto pily nesm ějí  být používány k  podélnému  
roz řezávání obrobk ů.  
  
     (4) Pilový kotou č na vahadle pily na vý řezy musí mít ochranný  
kryt, z kterého se p ři  sklopení vahadla vysouvá jen část pilového  
kotou če pot řebného k řezu.  
  
     (5) Pilový  kotou č  horní  kyvadlové  a vahadlové p řeřezávací  
kotou čové  pily musí  být zabezpe čen  dvojdílným ochranným krytem,  
jehož vrchní  pevný díl musí  zakrývat celou vrchní   část pilového  
kotou če  a spodní,  pohyblivý díl  musí zamezit  p řístup k  p řední  
části  pilového kotou če;  v zadní  výchozí poloze  musí být pilový  
kotou č zajišt ěn z obou stran st ěnami upevn ěnými ke stolu pily.  
  
     (6) Pilový kotou č  u horní kyvadlové  a vahadlové p řeřezávací  
kotou čové  pily nesmí  p řejet p řes  p řední okraj  pracovního stolu  
a musí se samo činn ě vracet do výchozí polohy.  
  
     (7) Kotou čová pila s podávací kolébkou musí mít pilový kotou č  
opat řený  dvoudílným ochranným  krytem,  jehož  části se  musí p ři  
podávání  d řeva  do  řezu  k  pilovému  kotou či  otev řít a po řezu  
a odklopení op ět uzav řít. Část vy čnívajícího pilového kotou če musí  
být p ři p řeřezávání zakryta ješt ě dalším krytem.  
  
     (8) Podávací kolébka musí  být vybavena p řidržova čem řezaného  
dřeva a za řízením na omezení výkyvu.  
  
     (9) P řenosné   ru ční   kotou čové   pily   musí  být  opat řeny  
rozvíracím klínem pro podélné roz řezávání materiálu.  
  
     (10) Kotou čové pily s ru čním  posunem pro podélné roz řezávání  
materiálu musí být opat řeny rozvíracím klínem.   
  
                              § 67  
  
                        Ru ční řet ězové pily  
  
     (1) Plynová  páka motorových  řet ězových pil  se po  uvoln ění  
tlaku ruky musí samo činn ě vracet do nulové polohy a chod  pilového  
řet ězu se  musí samo činn ě zastavit po snížení otá ček.  
  
     (2) Spína č  proudu  u  elektrických  řet ězových  pil musí být  
umíst ěn  tak,  aby  umož ňoval  vypnout  proud,  aniž by bylo t řeba  
přemís ťovat ruce.   
  
                              § 68  
  
                            Srovnáva čky  
  
     Pracovní   část   nožového   h řídele   musí  být  zabezpe čena  
mechanickým posouvacím za řízením nebo ochranným krytem; nepracovní  
část nožového h řídele musí být chrán ěna krytem, který se samo činn ě  
posouvá s vodicím pravítkem.   
  
                              § 69  
  



                           Tlouš ťova čky  
  
     (1) Na  p řední  vstupní  stran ě  musí  být  zachycova če proti  
zpětnému vržení obráb ěného materiálu.  
  
     (2) Nožový  h řídel,  posouvací  a  p řítla čné  válce  musí být  
opat řeny pevnými ochrannými kryty.  
  
     (3) Obráb ěné  kusy nesmí  být kratší  než je  vzdálenost mezi   
předním a zadním válcem.  
  
     (4) Sou časné obráb ění  více kus ů materiálu  nestejné tlouš ťky  
je zakázáno.   
  
                              § 70  
  
                       Svislé spodní frézky  
  
     (1) P ři ru čním  podávání materiálu do  řezu musí být  nástroj  
zajišt ěn ochranným krytem a stroj musí být vybaven za řízením proti  
zpětnému vržení materiálu.  
  
     (2) P ři frézování  krátkých kus ů materiálu  a p ři dokon čování  
pracovního  úkonu,  není-li  frézka  vybavena  za řízením  na posuv  
materiálu,  musí  se  používat  vhodných  p řípravk ů  s držadly pro  
posouvání materiálu.  
  
     (3) P ři použití p řípravk ů se smí upínat jen jeden kus.  
  
     (4) Na  strojích  s  ru čním   posuvem  je  zakázáno  používat  
dvou řezné frézovací nože.   
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                       Lisování a st říhání  
  
                              § 71  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Stroje  se dv ěma  nebo více  systémy ochranného  za řízení  
nebo stroje,  které lze spoušt ět jak  ru čně, tak i nožn ě  nebo bez  
použití  n ěkterého z  instalovaných ochranných  za řízení, musí mít  
přepínání jednotlivých  druh ů ochranného nebo  ovládacího za řízení  
zajišt ěno proti zásahu nepovolaných osob.  
  
     (2) K vypnutí a zapnutí spojky,  pokud je její  funkce závislá  
na  pružinách, musí  být použito  tla čných pružin;  pokud to  není  
možné,  musí být  použito dvou  tažných pružin,  z nichž  každá je  
schopna samostatn ě plnit požadovanou funkci.  
  
     (3) Brzda, krom ě brzdy hydraulického lisu, musí být provedena  
a se řízena  tak,aby  p ři   vypnuté  spojce  zabránila  samovolnému  
pooto čení   h řídele  stroje   hmotností  pohyblivé   části  stroje  
a p řejížd ění horní krajní polohy v obou sm ěrech.  
  
     (4) U  stroj ů  s  elektromagneticky,  elektropneumaticky nebo  
jinak  ovládanou  spojkou,  krom ě  hydraulického  lisu, musí brzda  
působit samo činn ě p ři každé poruše v p řívodu energie do ovládacího  
systému.  
  
     (5) Pojistka   proti   opakování   zdvihu,   k romě   pojistky  



hydraulického  nebo t řecího  v řetenového lisu,  musí umož ňovat jen  
jeden  pracovní zdvih  p ři  jednom  nebo p ři  opakovaném ovládnutí  
spoušt ěcího  ovláda če  b ěhem  pracovního  zdvihu  nebo p ři trvalém  
ovládání  spoušt ěcího   ovláda če;  další  zdvih   m ůže  následovat  
jen tehdy, uvolní-li se spoušt ěcí ovláda č,  nejpozd ěji p řed koncem  
otá čky hlavního h řídele, a k novému ovládnutí spoušt ěcího ovláda če  
může dojít teprve tehdy, až nástroj dosáhne své výcho zí polohy.  
  
     (6) Pojistka   proti   opakování   zdvihu,   k romě   pojistky  
hydraulického  nebo  t řecího  v řetenového  lisu,  se  smí  vy řadit  
z činnosti jen p ři pracích, které  se sm ějí konat za nep řerušeného  
chodu u stroj ů s automatickým nebo poloautomatickým podáváním neb o  
s bezpe čně upraveným a se řízeným nástrojem.  
  
     (7) P řepínací  za řízení pojistky  z činné  polohy do  vypnuté  
nebo naopak musí být uzamykatelné.  
  
     (8) Šlapka nožního ovláda če musí být  shora i z bo čních stran  
chrán ěna krytem nebo konstrukcí stroje.   
  
                              § 72  
  
                   Spole čná ustanovení pro lisy  
  
     (1) Lisovací  nástroje  a   jejich  se řízení  musí  vylu čovat  
možnost vsunutí prst ů do nebezpe čných míst.  
  
     (2) Nástroje,  které nezajiš ťují  bezpe čnost obsluhy  v plném  
rozsahu,  musí být  jako nebezpe čné  trvanliv ě ozna čeny  na p řední  
stran ě výrazným písmenem  "N" a sm ějí být používány  jen na lisech  
s ochranným  za řízením   v  pracovním  prostoru   lisu,  pop řípad ě  
nástroj ů;  lisovací  nástroje  o  hmotnosti  vyšší  20 kg m usí být  
opat řeny vhodnými držadly, čepy nebo obdobným za řízením.  
  
     (3) P ři  použití  pohyblivého   krytu  k  ochran ě  pracovního  
prostoru musí  být poloha krytu vázána  na spoušt ěcí za řízení lisu  
tak,  aby lis  bylo možno  uvést do  chodu, jen  je stliže je  kryt  
v ochranné  poloze; kryt  musí setrvat  v této  pol oze, pokud trvá  
nebezpe čí zran ění  rukou; je-li v pr ůběhu  zdvihu pracovní prostor  
otev řen,  musí se  pohyb beranu  zastavit d říve,  než se m ůže ruka  
dostat do nebezpe čné blízkosti lisovacího nástroje.  
  
     (4) Dvouru ční  spoušt ěcí  za řízení   nesmí  odjiš ťovat  nožní  
spoušt ěč lisu. To neplatí u t řecích lis ů.  
  
     (5) Každý  lis, na  n ěmž  se  manipuluje ru čně  v nebezpe čném  
pracovním prostoru  lisovacího nástroje, musí být  seřízen jen pro  
jednotlivé zdvihy.  
  
     (6) Lisy  ur čené  k  práci  jednotlivými  zdvihy, pokud nejde  
o lis  hydraulický  nebo  t řecí  v řetenový  lis,  musí  mít spojku  
provedenu tak,  že vylou čí nebezpe čí úrazu  p ři jejich poruše nebo  
jejich samovolné spoušt ění v dob ě, kdy je stroj v klidu.   
  
                              § 73  
  
                       Mechanické tažné lisy  
  
     Na mechanických tažných lisech s ru ční manipulací v pracovním  
prostoru  se  smí  pracovat   jen  p ři  p řerušovaném  chodu  lisu;  
u pomalob ěžných lis ů se smí  pracovat p ři nep řerušovaném chodu jen  



tehdy, jsou-li vybaveny ochranným za řízením.   
  
                              § 74  
  
                          Ohra ňovací lisy  
  
     (1) Pracovat a  zdržovat se za  provozu ohra ňovacího lisu  na  
jeho zadní stran ě je zakázáno.  
  
     (2) Pracuje-li u takových  lis ů  s  nožním   spoušt ěním  více  
pracovník ů, musí stroj spoušt ět alespo ň  dva z nich. Ovláda če musí  
být  provedeny tak,  aby bylo  možno uvést  lis do  chodu jen  p ři  
sou časném jejich ovládání ob ěma pracovníky.   
  
  
                              § 75  
  
                       V řetenové t řecí lisy  
  
     (1) Smykadlo se smí pohybovat jen v rozmezí do volených poloh;  
při  dojížd ění smykadla  k dovolené  poloze se  musí nezávisle  na  
ovládání  spoušt ěcího  ovláda če  lisu  odpojit  pohon  setrva čníku  
a uvést v činnost za řízení, které zastaví pohyb smykadla.  
  
     (2) Lisy  musí  být   vybaveny  brzdou,  pop řípad ě  záchytným  
zařízením, které  zabrzdí pohyb smykadla v  horní polo ze a zabrání  
jeho samovolnému sjetí.  
  
     (3) Záb ěr pracovního t řecího kotou če  se setrva čníkem se musí  
přerušit nejpozd ěji p řed ukon čením tvá řecí  operace a lis musí být  
opat řen vhodným záchytným za řízením proti pádu setrva čníku.  
  
     (4) Odjiš ťování spoušt ěcího ovláda če  musí být provedeno tak,  
aby  jeho ovládání  bylo nutno  znovu opakovat  pro  každý pracovní  
zdvih. U lis ů s jednoru čním spoušt ěním se smí použít odjiš ťovacího  
zařízení,  které je  ovládáno druhou  volnou rukou  po  celou  dobu  
nebezpe čného pracovního zdvihu; u lis ů s nožním spoušt ěním smí být  
k odjiš ťování použito dvouru čního odjiš ťovacího za řízení.   
  
                              § 76  
  
                         Hydraulické lisy  
  
     (1) Lis  musí  být  opat řen   v  každém  hydraulickém  obvodu  
tlakom ěrem  umož ňujícím  spolehlivou   kontrolu  pracovního  tlaku  
a hydraulické obvody  každého lisu s jednotkovým  p ohonem musí být  
opat řeny pojistnými ventily proti p řekro čení stanovených tlak ů.  
  
     (2) P ři  pracovním  zdvihu  nesmí  dojít  k  p řejetí dovolené  
polohy lisovacího pístu.  
  
     (3) Lisy  se  svislým  pohybem   lisovacího  p ístu  musí  být  
opat řeny  za řízením  zabra ňujícím   jeho  nežádoucímu  samovolnému  
pohybu  v  d ůsledku  úniku  provozní  tlakové  kapaliny z prosto ru  
zpětného chodu.  
  
     (4) Lisy s  vodorovným pohybem lisovacího  pís tu, u nichž  se  
z úst řední tlakové  stanice vyvíjí stálý tlak  v prostoru  zp ětného  
chodu,  musí být  provedeny  tak,  aby bylo  zabrán ěno samovolnému  
pohybu lisovacího pístu.  
  



     (5) Lisy  pohán ěné  z  úst řední   tlakové  stanice  musí  být  
opat řeny za řízením k zamezení rychlého poklesu tlaku.   
  
                              § 77  
  
                     Etážové hydraulické lisy  
  
     (1) Konstrukce lisu musí vylou čit náhlé otev ření lisu.  
  
     (2) Vhodn ě upraveným  krytem musí být  pracovník ochrán ěn p ři  
otevírání lisu p řed popálením nebo opa řením; p řívody topného média  
musí  být kryty  tak, aby  p ři jejich  poruše nebo jiném poškození  
nedošlo k úrazu.   
  
                              § 78  
  
                    Paketovací hydraulické lisy  
  
     (1) Paketovací  lis  musí  být  opat řen  za řízením, kterým je  
možno kdykoliv  p řerušit provád ěnou operaci,  a signalizací, která  
upozor ňuje, že je lis v provozu.  
  
     (2) Víko paketovacího lisu s  hydraulickým zav íráním se nesmí  
samovoln ě uzav řít.  
  
     (3) Paketovací  lis s  hydraulickým uzavíráním   víka musí být  
opat řen vypína čem, kterým se blokuje ovládání lisu po dobu p řenosu  
materiálu do lisovacího prostoru a zav ření víka.  
  
     (4) P ři provozu  paketovacího lisu se  nesm ějí osoby zdržovat  
u násypky ani do ní vstupovat.   
  
                              § 79  
  
            Hydraulické lisy na zpracování hmot tep lem  
                         netvrditelných  
  
     (1) U  lis ů  s  vertikálním  vst řikovacím  za řízením musí být  
prostor p řed  vstupem materiálu do  tavicí komory zakryt  tak , aby  
nemohlo dojít k úrazu vyfouknutím par z tavicí komo ry.  
  
     (2) Plnicí násypky  musí být provedeny tak,  a by nebylo možno  
vložit  ruce  do  prostoru  plastifika čního  šneku a vst řikovacího  
pístu.   
  
                              § 80  
  
            Vulkaniza ční lisy na pneumatiky a vzdušnice  
  
     (1) Provedení    lisu   musí    vylou čit   možnost   otev ření  
vulkaniza ční komory v pr ůběhu vulkanizace.  
  
     (2) Lisy musí být opat řeny  pojistným za řízením proti zvýšení  
tlaku  a  teploty  vulkaniza čních  médií  nad  p ředepsané  hodnoty  
a za řízeními,  které  p ři   otev řené  poloze  zabrání  samovolnému  
sklopení horní části vulkaniza ční komory.  
  
     (3) Vulkaniza ční  komory  lisu  musí  být  opat řeny ochranným  
zařízením,  které znemožní  zran ění obsluhy  unikající párou  nebo  
vodou p ři poruše t ěsnění mezi horní a dolní polovinou vulkaniza ční  
formy.  



  
     (4) Lisy s  hydraulicky nebo pneumaticky  ovlá daným za řízením  
pro  otvírání a  zavírání  vulkaniza ční  komory musí  být opat řeny  
pojistným za řízením proti nejvýše  dovolenému p řetlaku v ovládacím  
systému.   
  
                              § 81  
  
                 Rota ční bubnové vulkaniza ční lisy  
  
     (1) Lisy musí být opat řeny  pojistným za řízením, které chrání  
přítla čný pás proti p řetížení.  
  
     (2) Lisy s  otev řeným zp ůsobem vulkanizace  musí být opat řeny  
bezpe čnostním   vypínacím  za řízením,   které  musí   zabezpe čovat  
uvoln ění  p řítla čného   pásu  a  zastavení   otá čení  vulkaniza ční  
tvárnice.  
  
     (3) P ři  motorickém napínání  vulkanizovaných materiál ů  musí  
být  lis opat řen  pojistným za řízením  proti p řekro čení  p řípustné  
napínací síly.   
  
                              § 82  
  
          P říklopové tiska řské, ohybací a drážkovací lisy  
  
     Lisy musí být opat řeny  automatickým podáváním nebo ochranným  
zařízením,  které zabrání  uzav ření  p říklopu  v okamžiku,  kdy má  
pracovník  ruce nebo  jinou část  t ěla v  prostoru mezi  p říklopem  
a ložem.   
  
                              § 83  
  
                   Spole čná ustanovení pro n ůžky  
  
     (1) N ůžky musí být opat řeny na míst ě viditelném ze stanovišt ě  
obsluhy štítkem ozna čujícím nejv ětší dovolenou tlouš ťku st říhaného  
materiálu nebo st řižnou sílu.  
  
     (2) N ůžky  musí  být  opat řeny  pojistkou  proti  opakovanému  
zdvihu,   krom ě   n ůžek   za řazených   v   automatických   linkách  
a ovládaných dálkov ě.  
  
     (3) Spojky,   které   neumož ňují   b ěhem   pracovního  zdvihu  
přerušení  jejich   záb ěr ů,  sm ějí  být  používány   jen  u  n ůžek  
vybavených ochranným za řízením nezávislým na činnosti spojky.  
  
     (4) Strojní  tabulové,  pásové  a  okrajovací  n ůžky musí být  
opat řeny spojkou a brzdou.  
  
     (5) Ru ční  a nožní  tabulové a  pákové n ůžky,  u kterých není  
zabrán ěno  samovolnému sklopení  ovládací páky,  musí být opat řeny  
zajiš ťovacím (záchytným) za řízením páky.   
  
  
                              § 84  
  
                      Strojní tabulové n ůžky  
  
     (1) N ůžky  musí  být  opat řeny  pevnými  ochrannými  a  podle  
pot řeby   pr ůhlednými  kryty  tak,  aby   byly   trvale   uzav řeny  



vyleh čovací a pr ůhledové otvory v p řidržova či.  
  
     (2) Bo čními  kryty  oto čnými v  pevných   záv ěsech  musí  být  
zabrán ěn p řístup  do nebezpe čného pracovního  prostoru, pokud není  
z boku n ůžek tento p řístup zamezen již jejich bo čnicí.  
  
     (3) Stoly n ůžek musí mít drážky pro snížení možnosti poran ění  
rukou p ři manipulaci se st říhaným materiálem.  
  
     (4) N ůžky  s úzkým  stolem musí  být dopln ěny pro  spolehlivé  
uložení  a   vedení  st říhaného   materiálu   dostate čným   po čtem  
podpěrných  ramen  nebo  zvláštním  podávacím stolem neb o podobným  
zařízením.  
  
     (5) Na zadní stranu n ůžek se nesmí vstupovat v dob ě, kdy jsou  
v chodu nebo kdy je v chodu hnací motor.   
  
                              § 85  
  
                     Okružní a k řivkové n ůžky  
  
     N ůžky, u nichž se st říhaný materiál ru čně p řidržuje a vede do  
st řihu, musí mít ochranné za řízení, které bez omezení viditelnosti  
čáry  st řihu umožní  posun materiálu  a znemožní  p řístup prst ů až  
k nož ům.   
  
                           ČTVRTÝ ODDÍL  
                 Zakružování a rovnání materiálu  
  
                              § 86  
  
                           Zakružova čky  
  
     (1) Zakružova čky, jejichž  za řízení pro vykláp ění  hlavy jsou  
v prostoru  pod úrovní  podlahy, musí  mít tento  p rostor ohrazený  
nebo zakrytý; za řízení nad úrovní podlahy musí mít vykláp ěcí hlavu  
opat řenou bezpe čnostním  ozna čením a na  podlaze vyzna čený p ůdorys  
prostoru pot řebného k vyklon ění hlavy.  
  
     (2) Zakružova čky  s  motorickým  pohonem  musí  být  vybaveny  
spolehlivým a ú činným brzdicím za řízením.  
  
     (3) Zakružova čky,  které  jsou   vybaveny  stoptla čítkem  pro  
zastavení stroje,  musí mít za řízení  umož ňující okamžité částe čné  
zpětné pooto čení válc ů.   
  
                              § 87  
  
                             Rovna čky  
  
     V  míst ě  možného  styku  plechu  s  postranicemi musí být na  
rovna čkách  umíst ěna  stoptla čítka,   u  menších  rovna ček  kalené  
chráni če.   
  
                            PÁTÝ ODDÍL  
                         Kování bucharem  
  
                              § 88  
  
                  Spole čná ustanovení pro buchary  
  



     (1) Ochranné   kryty  pracovního   prostoru  m usí   umož ňovat  
v pr ůběhu práce  dotahování klín ů zápustek z  obou stran; je-li to  
technologicky nutné, mohou kryty uzavírat pracovní prostor bucharu  
pouze  částe čně,  avšak  v  tom  p řípad ě  musí  jejich horní okraj  
přesahovat d ělicí rovinu zápustek alespo ň o 50 mm.  
  
     (2) Záv ěsy  k  otá čení  kovaného  materiálu  je řábem musí mít  
zařízení k  odpružení úderu bucharu  a na je řábovém  háku pojistku  
proti vyklouznutí záv ěsu z háku.  
  
     (3) Spoušt ěcí páky buchar ů musí být zajišt ěny proti náhodnému  
uvedení bucharu do činnosti.  
  
     (4) Buchary  musí  mít  vzp ěru,  čep  nebo  jiné  zajiš ťovací  
zařízení, které  drží beran, spolehliv ě ve  zdvižené poloze, je-li  
nezbytné pod  ním pracovat, a  musí umož ňovat spoušt ění  beranu na  
toto za řízení pomalým chodem.  
  
     (5) Není-li  buchar   v  provozu,  musí   bera n  spo čívat  na  
kovadlin ě.  
  
     (6) P ři  kování  se   nesmí  používat  sešikmených  klíno vých  
podložek.  
  
     (7) Za chodu beranu se nesmí  klást materiál n a zápustky nebo  
jej upravovat,  vysypávat piliny ze zápustky  a vym azávat zápustky  
rukou,  uvol ňovat  zaseknutý  materiál  z  horní  části  zápustky,  
provád ět  tvrdé údery  zápustky na  zápustku bez  vložení ohřátého  
materiálu.   
  
                              § 89  
  
               Parní, vzduchové a pružinové buchary   
  
     (1) Parní  nebo vzduchový  buchar musí  mít do state čný  parní  
nebo vzduchový polštá ř nebo  stejn ě ú činnou tlumicí pružinu, která  
zabrání nárazu pístu na hlavu válce.  
  
     (2) Pružiny beranu musí být uzav řeny do ochranných kryt ů.  
  
     (3) Válec parního bucharu musí  mít vypoušt ěcí kohout spojený  
trubkou  bu ď  s  jímkou,  nebo  s  vypoušt ěcím  potrubím,  nemá-li  
samočinné vypoušt ění; pokud se pára  vypouští do vzduchu, musí být  
vypoušt ěcí kohout umíst ěn tak,  aby p ři vypoušt ění nebyli ohroženi  
pracovníci.   
  
                              § 90  
  
                    Hydraulické padací buchary  
  
     (1) P řívod  provozní  tlakové  kapaliny  se  musí dát uza vřít  
samostatn ě  ke každému  bucharu a  uzavírací ventil  zajistit  p řed  
otev řením nepovolanou osobou.  
  
     (2) Expanzní nádoba umíst ěná v  pracovním válci v horní části  
bucharu musí být z řeteln ě ozna čena a nesm ějí se nad ní p řepravovat  
břemena.  
  
     (3) Jako  expanzní médium  musí být  používán výhradn ě vzduch  
nebo dusík;  použije-li se jako provozní  kapaliny oleje, který se  
může dostat do  p římého styku s expanzním médiem,  smí se používat  



výhradn ě jen dusíku.   
  
                              § 91  
  
                             Zápustky  
  
     (1) Ko řeny  zápustek  musí  mít  dostate čný  úkos  umož ňující  
spolehlivé upnutí zápustky.  
  
     (2) Upevn ění  zápustek  na  strojích  musí  vylu čovat možnost  
jejich uvoln ění a poškození b ěhem kování.  
  
     (3) K upev ňování kovadel a zápustek se smí používat jen dob ře  
lícujících  klín ů,  které  nevy čnívají  z  beranu  nebo  ze šaboty  
bucharu.  
  
     (4) Vytloukat a zatloukat klíny  se smí jen be ranidlem, které  
je spolehliv ě upevn ěno na kovacím stroji.   
  
                            ŠESTÝ ODDÍL  
                       Válcování materiálu  
  
                              § 92  
  
                         Válcovací stolice  
  
     (1) P řevád ěče   vývalk ů  musí   zajistit  bezpe čné  p řevedení  
vývalk ů do dalšího po řadí.  
  
     (2) Válcovací  stolice  u   mechanizovaných  t ratí  musí  být  
opat řeny zást ěnami,  které zabrání vývalku  uniknout mimo pracovn í  
prostor.  
  
     (3) Pr ůchody  a   řídicí  kabiny  musí   být  chrán ěny  proti  
odletujícím okujím.   
  
                              § 93  
  
                         Papírenské stroje  
  
     (1) Stroje s  rychlostí vyšší než  2,5 m/s mus í  být vybaveny  
samočinným zavád ěním papíru mezi sušicí válce.  
  
     (2) P ři zavád ění papíru do stroje  ru čně musí na postup práce  
dozírat další pracovník.  
  
     (3) Vyrovnávat plst p ři vým ěně plstí se smí jen z boku stroje  
a úprava mokrých plstí se smí provád ět jen za nejpomalejšího chodu  
stroje.  
  
     (4) Čist ění  v  mokré  části  stroje  se  smí  provád ět pouze  
post řikováním  vodou; škrabák  se smí  čistit jen  tehdy, když  je  
stroj v klidu.  
  
     (5) Za chodu  stroje se nesmí  ru čně odebírat nebo  uvol ňovat  
papír  nebo jeho  zbytky na  stroji, ani  se nesmí vyrovnávat plst  
v lisovací části pod strojem.   
  
                            SEDMÝ ODDÍL  
  
                              § 94  



  
                       Potiskování materiálu  
  
     (1) Otvory v rámech tiskových stroj ů a prostory mezi segmenty  
a stojany registr ů musí být zakryty.  
  
     (2) Ho řáky u  tiskových stroj ů vyh řívaných  plamenem musí být  
seřízeny tak,  aby se p řívod plynu  p ři zastavení stroje samo činn ě  
uzav řel.  
  
     (3) P řed spušt ěním  tiskových stroj ů musí  být formy bezpe čně  
uzav řeny a všechny nástroje z nich musí být odstran ěny.  
  
     (4) Rota ční  tiskové stroje  musí být  opat řeny za řízením pro  
natá čení každé  části stroje, aby  byly p řístupné desky  na každém  
válci,  a  opat řeny  ochranným  krytem  v četn ě  ústrojí k nanášení  
barev.   
  
                            OSMÝ ODDÍL  
                       Formování materiálu  
  
                              § 95  
  
                         Formovací stroje  
  
     Manipulovat  s  formou,  upravovat   ji  nebo  provád ět  jiné  
manipulace se  smí jen  tehdy, je-li  lisovací rame no odklon ěno od  
pracovního stolu.   
  
                              § 96  
  
                   Vst řelovací a foukací stroje  
  
     (1) Pracovišt ě   vst řelovacích  stroj ů   musí  být   odd ělena  
zást ěnami od okolních pracoviš ť a  pr ůchod ů tak, aby nemohlo dojít  
k úrazu odraženým pískem.  
  
     (2) Jaderník nebo rám musí stát na tuhé podlož ce, která snese  
plné zatížení v četn ě tlakového nárazu p ři vst řelování.  
  
     (3) Pro sériovou výrobu jader  smí být používá no jen kovových  
jaderník ů; d řevěných jaderník ů náležit ě vyztužených ocelovými pásy  
se smí používat jen pro kusovou výrobu.  
  
     (4) D ělicí  roviny   jaderník ů  musí  být   řádně  zabroušeny  
a p ředem  musí  být  vyzkoušeno  správné  umíst ění odvzduš ňovacích  
otvor ů.  
  
     (5) P řed  zapo četím  foukání  nebo  vst řelování musí jaderník  
nebo rám t ěsně p řiléhat k  foukací nebo vst řelovací hlav ě a plnicí  
otvor jaderníku musí být p řesn ě nastaven proti nast řelovacímu nebo  
foukacímu otvoru stroje.  
  
     (6) Údržba stroj ů,  zejména čist ění a mazání  se smí provád ět  
jen tehdy, není-li  ve stroji tlakový vzduch a  je- li vypnuto jeho  
elektrické za řízení.  
  
     (7) Jaderník se smí vyjmout až po zastavení st roje.   
  
                              § 97  
  



                             Pískomety  
  
     (1) Pojízdné  pískomety  musí  být  opat řeny za řízením, které  
vydává varovný zvukový signál p ři pojezdu, a konce pojezdové dráhy  
pískomet ů musí být opat řeny koncovými vypína či pohonu pojezdu.  
  
     (2) Pracovní prostor pískometu musí být vyzna čen.  
  
     (3) Podlaha  v  pracovním   prostoru  stroje  musí  umož ňovat  
propadávání písku.  
  
     (4) Pracovišt ě   pískometu  musí   být  odd ěleno   od  jiných  
pracoviš ť.   
  
                              § 98  
  
                          Obracecí stroje  
  
     (1) Prohlubn ě  u  obracecích  stroj ů  musí  být  zakryty nebo  
chrán ěny zábradlím a musí být u nich ozna čen zákaz vstupu.  
  
     (2) Zp ůsob upínání obraceného jaderníku  nebo formy ve str oji  
musí zaru čovat, že nedojde k  jejich uvoln ění nebo k vypadnutí p ři  
obracení a v p řípad ě náhlého zastavení stroje.   
  
                           DEVÁTÝ ODDÍL  
                             Slévání  
  
                              § 99  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     Licí pánve,  licí za řízení a ná řadí  a dezoxida ční prost ředky  
používané p ři odlévání musí být p řed zapo četím práce suché.   
  
                              § 100  
  
                   Pánve na tekutý kov a strusku  
  
     Pánve na tekutý kov a strusku  
 a) musí   mít  skláp ěcí   za řízení  samosvorné,   chrán ěné  proti  
    rozst řiku kovu  a strusky; je-li jejich  jmenovitý objem větší  
    než 40 litr ů, musí být opat řeny skláp ěcím p řevodovým ústrojím,  
 b) musí  být  pro  p řepravu  zajišt ěny  proti p řeklopení zvláštní  
    pojistkou,  
 c) musí  mít náležitou  vyzdívku, jejíž  stav musí   být po každém  
    použití kontrolován.   
  
                              § 101  
  
                       Pánve pro lití spodem  
  
     (1) Funkce  uzavíracího za řízení  pánví pro  lití spodem musí  
být p řed každým litím p řezkoušena.  
  
     (2) Žárovzdorná   ochrana   zátkové   ty če   nesmí  mít  mezi  
jednotlivými částmi spáry.  
  
     (3) Zátkové  ty če  i  zátky  sm ějí  být  použity  jen k jedné  
tavb ě.   
  



                              § 102  
  
                           Bubnové pánve  
  
     (1) Bubnové  pánve  musí  být  opat řeny  skláp ěcím za řízením,  
které umož ňuje,aby kov byl  vyléván zvolna, a nedovoluje samov olné  
skláp ění pánve.  
  
     (2) Pánve   nezajišt ěné   proti   p řeklopení   nesm ějí    být  
přepravovány.  
  
     (3) Po  vyprázdn ění  musí  být   pánve  zajišt ěny  ve  svislé  
poloze.   
  
                              § 103  
  
                    Licí stroje pro vysoké pece  
  
     (1) Licí stroje musí být opat řeny řídicí kabinou.  
  
     (2) B ěhem lití se  v odlévací hale a v  blízkosti licího pásu  
na volném prostranství nesm ějí zdržovat nepovolané osoby.  
  
     (3) Spušt ění  a  zastavení  licího  pásu  musí  být  oznámeno   
signálem.   
  
                              § 104  
  
                           Odlévací vozy  
  
     (1) Odlévací vozy musí být opat řeny řídicí kabinou.  
  
     (2) V dob ě pokládání nebo  vyjímání pánve je řábem nesmějí být  
na odlévacím voze pracovníci a na jeho plošinách ne smějí být žádné  
předměty.   
  
                              § 105  
  
                           Licí za řízení  
  
     (1) Licí  vozy  používané  p ři  práci  s  kokilami  musí  být  
opat řeny kryty na ochranu podvozku.  
  
     (2) Každá   kokila  musí   být  p řed   použitím  prohlédnuta;  
v p řípad ě, že je prasklá nebo jinak narušena, musí být vy řazena.  
  
     (3) P ři  p říprav ě  k  lití  musí  být  každá kokila oh řáta na  
předepsanou teplotu.  
  
     (4) Ingoty nebo odlitky z forem nesm ějí být vytahovány d říve,  
než kov úpln ě ztuhne.  
  
     (5) Ingoty z  kokil sm ějí být vytloukány  pouze na vyrážecích  
zařízeních a ve vyhrazeném prostoru.  
  
     (6) Kokily se sm ějí ochlazovat vodou jen  v za řízeních, která  
byla k takovému ú čelu konstruována.  
  
     (7) P ři používání nálevek pro  lití spodem sm ějí být nástavky  
stahovány jen po úplném ztuhnutí kovu.   
  



                              § 106  
  
                        Tlakové licí stroje  
  
     (1) Tlakové  licí stroje  (dále jen  "licí str oje")  musí být  
navzájem odd ěleny  plechovými zást ěnami tak, aby  jejich st řed byl  
v míst ě d ělicí roviny formy.  
  
     (2) Formy  pro  lití  musí  být  provedeny  ta k,  aby t ěžišt ě  
odlitku leželo co nejblíže ose uzavíracího za řízení.  
  
     (3) Formy pro lití na licím  stroji musí být u pínány tak, aby  
jejich dosedací plochy v d ělicí rovin ě formy byly rovnob ěžné.  
  
     (4) D ělicí  rovina licí  formy musí  být p řed  každou operací  
náležit ě  o čist ěna a  její prostor  opat řen pot řebnými  kryty nebo  
musí být ovládací za řízení  licího stroje umíst ěno mimo nebezpe čný  
prostor roviny formy.  
  
     (5) P řed zapo četím práce na licím  stroji se musí ov ěřit jeho  
funkce chodem naprázdno.   
  
                           DESÁTÝ ODDÍL  
                  Uvol ňování a čist ění odlitk ů  
  
                              § 107  
  
                        Uvol ňování odlitk ů  
  
     (1) U  pohyblivé části  kabiny uvol ňovacího  stroje musí  být  
spoušt ění stroje  vázáno na zav ření  kabiny; pohyblivá část kabiny  
musí být p řitom zajišt ěna proti vyjetí z kolejí.  
  
     (2) Pojezd nosných  rám ů vytloukacích rošt ů  musí být vymezen  
zarážkami a zajišt ěn koncovými vypína či.  
  
     (3) V p řípadech, kde je elektrická energie  vedena trolejov ým  
vedením,  musí být  trolej vybavena  hlavním vypína čem,  který lze  
zajistit ve vypnutém stavu.  
  
     (4) P ři používání p řekládacího za řízení u uvol ňovacích stroj ů  
musí být na pojízdném roštu umíst ěno protizávaží.  
  
     (5) P ři  ru čním čist ění  velkých odlitk ů  v licích  halách se  
nesmí čistit stla čeným vzduchem a pískem.   
  
                              § 108  
  
                Čist ění odlitk ů v omílacích bubnech  
  
     (1) Vodorovn ě se otá čející nebo vratné omílací bubny musí mít  
kryty nebo  zábradlí provedené tak,  aby je nebylo  možno otev řít,  
jsou-li bubny v pohybu.  
  
     (2) Bubny  se  nesm ějí  samovoln ě  pohybovat  p ři pln ění nebo  
vyprazd ňování.  
  
     (3) Bubny musí být prachot ěsné  nebo uzav řeny v prachot ěsných  
kabinách nebo v místnostech napojených na odsávací zařízení.   
  
                              § 109  



  
                     Čist ění odlitk ů tryskáním  
  
     (1) K čist ění odlitk ů tryskáním se nesmí používat k řemi čitého  
písku.  
  
     (2) Čist ění   odlitk ů   tryskáním   se   smí  provád ět  pouze  
v prachot ěsných uzav řených  kabinách nebo v  prostorech opat řených  
přívodem a odsáváním vzduchu a za řízením, které nedovoluje spustit  
metací  za řízení  p ři  otev řených  dve řích  kabiny  nebo  prostoru  
tryskání.  
  
     (3) Vstupovat do  pracovního prostoru komorové ho  tryska če se  
smí  až po  vypnutí všech  částí tryska če,  po zastavení  metacího  
zařízení a po dokonalém vyv ětrání komory.  
  
     (4) Smysl otá čení metacího kola musí být viditeln ě ozna čen.  
  
     (5) P ři  opot řebení lopatek  metacího kola  musí být vym ěněny  
všechny lopatky najednou a metací kolo znovu vyváže no.  
  
     (6) K obsluze vzduchových a metacích komorovýc h tryska čů musí  
být ur čeni vždy dva pracovníci.  
  
     (7) Rolety,  pop řípad ě vrata  u komorových  tryska čů se sm ějí  
dát otev řít až po zastavení metacího za řízení a jeho víko musí být  
po uzav ření spolehliv ě zajišt ěno.  
  
     (8) P ři uzav řených dve řích kabiny pásového tryska če nesmí být  
možné spustit pás sm ěrem ur čeným pro vyprazd ňování.  
  
     (9) P ři  pohybu  pásu  tryska če  se  nesmí  manipulovat ru čně  
s odlitky ani otvírat kontrolní dví řka.  
  
     (10) Spušt ění  vysokotlakých čerpadel  vodních tryska čů  musí  
být vázáno  na uzav ření vrat a  dve ří k vnit řnímu pracovišti  a na  
chod vibra čního síta.   
  
                          JEDENÁCTÝ ODDÍL  
                   Sva řování a termické řezání  
  
                              § 110  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) V  prostoru, v  n ěmž  se  sva řuje,  se nesm ějí vyskytovat  
nebezpe čné látky v množství nep řízniv ě ovliv ňujícím bezpe čnost p ři  
práci.  
  
     (2) Pokud by  mohla vzniknout provozní  nehoda  nebo pokud  by  
hrozilo nebezpe čí otravy nebo zadušení p ři svá řečských, řeza čských  
nebo  páje čských  pracích,  musí  být  zajišt ěn  odborný dohled na  
jejich provád ění  a musí být u čin ěna  bezpe čnostní opat ření, která  
musí být uvedena v písemném povolení ke sva řování.  
  
     (3) V uzav řených nev ětraných prostorách nesm ějí být p ři práci  
umíst ěny  vyvíje če  plyn ů  nebo   láhve  s  ho řlavými  plyny  nebo  
kyslíkem.  
  
     (4) Materiál  zne čišt ěný olejem,  olovnatými barvami,  zbytky  
odmašťovacích  prost ředk ů  nebo   podobnými  látkami  vyvíjejícími  



škodliviny se nesmí sva řovat.  
  
     (5) Osoby v  okolí sva řování a řezání  musí být chrán ěny p řed  
škodlivými ú činky t ěchto proces ů.   
  
                              § 111  
  
                    Sva řování a řezání plamenem  
  
     (1) Láhve na plyny musí být zabezpe čeny proti p řevrhnutí nebo  
skutálení a musí být možno je co nejrychleji uvolni t.  
  
     (2) P ři sou časné práci s  n ěkolika soupravami lahví na jednom  
pracovišti musí být soupravy od sebe  vzdáleny nejm éně 3 m nebo od  
sebe odd ěleny neho řlavou st ěnou.  
  
     (3) Pro  jednu  ho řákovou  soupravu  sm ějí  být na pracovišti  
nejvýše dv ě zásobní láhve každého používaného plynu.  
  
     (4) Láhve na plyny musí být chrán ěny p řed sálavým teplem nebo  
před otev řeným  ohn ěm; láhve, které  byly vystaveny p ůsobení  ohn ě  
nebo  se  p ři  práci   zah řály,  musí  být  neprodlen ě  odstran ěny  
z provozu a z řeteln ě ozna čeny jako závadné.  
  
     (5) Stabilní  baterie lahví  musí být  umíst ěny v místnostech  
oddělených  od  sebe  navzájem  i  od  provozních budov ; pohybliv ě  
instalované  baterie musí  být v  dob ě, kdy  se s  nimi nepracuje,  
umíst ěny v odd ělených místnostech.  
  
     (6) Hadice  pro p řívod  ho řlavého plynu  z rozvodného potrubí  
nebo z lahví k ho řákům musí být opat řeny bezpe čnostním ozna čením.  
  
     (7) V p řípad ě,  že láhve na  kyslík, armatury, t ěsnění  lahví  
a ventil ů, sva řovací p řístroje nebo jejich p říslušenství p řišly do  
styku  s  olejem,  tukem  anebo  s  jinou  ne čistotou,  nesm ějí se  
používat.  
  
     (8) Po skon čení  práce se musí bezpe čně  uzav řít p řívod plynu  
a z p řechodného pracovišt ě neprodlen ě odvézt láhve s plynem.   
  
                              § 112  
  
                  Sva řování elektrickým obloukem  
  
     (1) Sva řovací kabel  musí být spojen  se sva řovaným p ředmětem  
nebo s podložkou sva řovací svorkou.  
  
     (2) Držáky  elektrod  se  sm ějí  odkládat  pouze  na izola ční  
podložku  nebo na  odizolovaný stojan  a musí  být zajišt ěny proti  
náhodnému dotyku vodivých p ředmět ů.  
  
     (3) Držáky  elektrod  nesm ějí  být  ochlazovány  pono řením do  
vody.  
  
     (4) P řed   opušt ěním   pracovišt ě   musí  být  vypnut   zdroj  
elektrického proudu pro sva řování.   
  
                              § 113  
  
                    Sva řování a řezání plazmou  
  



     Za řízení pro sva řování nebo  řezání plazmou musí být vybavena  
pojistným  za řízením,  které  vypíná  p řívod  elektrického proudu,  
dojde-li  k p řerušení  dodávky chladicí  vody, a  za řízením, které  
samočinn ě a okamžit ě vypíná vysokofrekven ční oscilátor, jakmile se  
vytvo ří plazmový plamen.   
  
                              § 114  
  
                   Sva řování a řezání pod vodou  
  
     (1) P ři sva řování a řezání pod vodou se musí zajistit,aby  
 a) krom ě   obsluhy   za řízení   byl   p řítomen   další  pracovník  
    s kvalifikací svá řeče, pov ěřený  obsluhou sva řovacího za řízení  
    na povrchu,  
 b) p ři sva řování ( řezání) elektrickým obloukem  
     1. nebylo používáno st řídavého elektrického proudu,  
     2. mohl být okamžit ě p řerušen elektrický proud,  
     3. vým ěna  elektrod byla provád ěna  jen  po p řerušení dodávky  
        elektrického proudu do držák ů elektrod,  
     4. p řed vým ěnou elektrody bylo  svá řeči potvrzeno, že dodávka  
        elektrického  proudu  je  p řerušena;  dodávka elektrického  
        proudu smí být obnovena až po novém signálu  svá řeče.  
  
     (2) P ři použití tekutého paliva  se musí zapalovat ho řák tak,  
aby se palivo vytrysklé p řed zapálením nerozlilo po vodní hladin ě.  
  
     (3) P ři  práci pod  vodou  se  ho řák nesmí  zahltit p řebytkem  
paliva.   
  
                              § 115  
  
                     Aluminotermické sva řování  
  
     (1) K  aluminotermickému sva řování  musí být  používáno zcela  
suchých forem bez trhlin.  
  
     (2) P ři sva řování uvnit ř budov a v uzav řených prostorách musí  
být formy opat řeny chráni či plamen ů.  
  
     (3) Zásoby,  pop řípad ě dávky  aluminotermických sm ěsí, žárové  
zápalky nebo jiné rozn ěcující látky,  musí být umíst ěny v bezpe čné  
vzdálenosti  od  sva řovacího  za řízení  a  musí  být chrán ěny p řed  
vznícením od žhavých částic.  
  
     (4) Zásoby,  pop řípad ě zásobní  dávky aluminotermických sm ěsí  
musí  být   uskladn ěny  v  suchu,  v   t ěsně  uzav řených  nádobách  
a odd ělen ě od jiných ho řlavých látek.  
  
     (5) Spoje   se   p řed   sva řováním   musí   dokonale  vysušit  
a z prostoru pod formou se musí odstranit voda, sní h nebo led.  
  
     (6) Manipulovat se sva řovací formou po provedení svaru se smí  
až po dokonalém vyho ření aluminotermické sm ěsi.  
  
     (7) Žárové zápalky a škrtátka se  musí nosit a  uchovávat vždy  
oddělen ě.   
  
                              § 116  
  
               Sva řování a řezání laserovým paprskem  
  



     (1) Sva řování   nebo  řezání   laserovým  paprskem   smí  být  
provád ěno v  odd ělené místnosti nebo v  odd ěleném prostoru, řezání  
menších p ředmět ů ( částí) alespo ň v ochranném krytu.  
  
     (2) P ři sledování  pracovního procesu optickým  systémem musí  
být pracovník chrán ěn vsazeným ochranným filtrem.  
  
     (3) P ři  řezání  musí  být  pod  řezaným  materiálem  podlaha  
s neho řlavou úpravou a s difúzním povrchem.  
  
     (4) Za řízení k řezání laserovým paprskem musí být řešena tak,  
aby bylo zabrán ěno p řípadnému odrazu paprsku od řezaného materiálu  
do prostoru obsluhy za řízení.   
  
                              § 117  
  
                  Sva řování elektronovým paprskem  
  
     (1) Za řízení  pro  sva řování  elektronovým  paprskem musí být  
umíst ěno v odd ělené a uzamykatelné místnosti.  
  
     (2) Za řízení smí být uvedeno do  chodu jen z ovládacího pu ltu  
umíst ěného v bezpe čné vzdálenosti.  
  
     (3) Pr ůběh sva řování musí být sledován nep římo.  
  
     (4) Obsluha za řízení pro sva řování elektronovým paprskem musí  
být chrán ěna p řed p řípadnou destrukcí za řízení, zejména u za řízení  
pracujících s vysokým vakuem.   
  
                          DVANÁCTÝ ODDÍL  
                Tepelné zpracování a mo ření kov ů  
  
                              § 118  
  
                        Kalení a popoušt ění  
  
     (1) Horní okraj  olejových van pro  kalení a p opoušt ění  musí  
být alespo ň  1,1 m nad úrovní  podlahy nebo musí být  do této výše  
vhodn ě zabezpe čen.  
  
     (2) Olejové výpary  musí být ú činn ě odsávány  a olejové lázn ě  
zajišt ěny proti p řehřátí.   
  
                              § 119  
  
                  Tepelné zpracování lehkých kov ů  
  
     P ři otev ření  víka elektrické pece se  musí samo činn ě vypnout  
přívod elektrického proudu.   
  
                              § 120  
  
                         Mo ření materiálu  
  
     (1) Horní  okraj  mo řicích  a  oplachovacích  kádí  musí  být  
alespo ň 1,1 m nad úrovní podlahy nebo musí být do této výš e vhodn ě  
zabezpe čen.  
  
     (2) Mo řicí   kád ě   musí   být   opat řeny  ú činným  odsávacím  
zařízením.  



  
     (3) Podlahy a st ěny místností,kde se provádí mo ření, musí být  
z omyvatelného materiálu.   
  
                          T ŘINÁCTÝ ODDÍL  
                    Úpravy nát ěrovými hmotami  
  
                              § 121  
  
                              Lakovny  
  
     (1) Pokud jsou v lakovn ě otvory  v požárních  st ěnách nebo ve  
stropech, musí být provedeny tak,  aby nedovolovaly  ší ření ohn ě do  
lakovny nebo z ní.  
  
     (2) V   místnostech  bezprost ředně   sousedících  s  lakovnou  
nesmějí  být v  blízkosti vstupu  do lakovny  zdroje jis kření  ani  
otev řeného ohn ě.  
  
     (3) Lakovny nesm ějí být  používány pro skladování  nát ěrových  
hmot.  
  
     (4) Dve ře  do  prostor ů  sousedících   s  lakovnou  musí  být  
otevíratelné ve sm ěru úniku.  
  
     (5) Topná t ělesa musí být upravena  nebo umíst ěna tak, aby se  
na  n ě nemohly  stav ět nádoby  s nát ěrovými  hmotami ani  lakované  
předměty k sušení.  
  
     (6) Po  skon čení práce  musí pracovníci  z lakovny  odstranit  
nát ěrové hmoty, ho řlavé kapaliny a jejich zbytky.  
  
     (7) V  za řízeních  pro  úpravy  nát ěrovými  hmotami  musí být  
zabezpe čeno, aby koncentrace výpar ů v žádném míst ě nep řesáhla 25 %  
spodní meze  výbušnosti. Výpary kapalin a  částice nát ěrových hmot  
rozptýlené  p ři  st říkání  musí  být  krom ě  toho odsávány místn ě,  
případn ě  celkov ě,  jestliže  použitá  technologie  zaru čuje  malý  
rozptyl.  
  
     (8) Odsávací potrubí  musí být opat řeno  filtry z neho řlavého  
materiálu  nebo jiným  za řízením na  zachycování částic nát ěrových  
hmot p řed vstupem do potrubí.  
  
     (9) Krom ě drážek  pro podlahové dopravníky  musí být pracovn í  
prostory pod úrovní podlahy lakovny nucen ě v ětrány.  
  
     (10) Dojde-li k poruše odsávacího za řízení, musí být nanášení  
nát ěrových hmot ihned p řerušeno.   
  
                              § 122  
  
                        Natírání a st říkání  
  
     (1) St říkací  pistole  s   automatickým  ovládáním  musí  být  
zajišt ěny tak, aby st říkání mohlo zapo čít až po zapnutí odsávacího  
zařízení.  
  
     (2) Jako  rozprašovací látka  se nesmí  p ři st říkání používat  
kyslík ani ho řlavé plyny.  
  
     (3) Nát ěry s obsahem chroman ů a olovnatých slou čenin  nesm ějí  



být broušeny zasucha ani ru čně zamokra.  
  
     (4) Ru ční  st říkání  nát ěrových  hmot  s  obsahem  olovnatých  
slou čenin je zakázáno. Nát ěrové hmoty s obsahem chroman ů sm ějí být  
nanášeny ru čním st říkáním jen v místn ě odsávaných prostorech.   
  
                              § 123  
  
                         Má čení a polévání  
  
     U  kontinuálních  za řízení musí být  zajišt ěno, aby dopravník  
nebylo  možno  uvést  do  chodu  d říve,  než  je v chodu p říslušné  
odsávací za řízení.   
  
                              § 124  
  
                Elektrostatické a elektroforetické  
                            nanášení  
  
     (1) Za řízení   pro   elektrostatické   nebo  elektroforeti cké  
nanášení  musí být  umíst ěno ve  zvláštní kabin ě  nebo v odd ěleném  
prostoru. Za řízení pro elektroforetické nanášení musí být opat řeno  
bezpe čnostním  ozna čením a  za řízením, které  zamezuje dotýkat  se  
výrobk ů a  záv ěsů, které jsou  vodiv ě spojeny se  zapnutým zdrojem  
elektrického proudu.  
  
     (2) Kabina  nebo  odd ělený  prostor,  v  nichž  jsou umíst ěna  
zařízení pro elektrostatické  nebo elektroforetické na nášení, musí  
být vn ě  opat řena červeným signálním  sv ětlem, které se  samo činn ě  
rozsvítí  p ři uvedení  za řízení do  provozu. Krom ě  toho musí  být  
kabina   opat řena   za řízením,   které   samo činn ě   vypíná  zdroj  
elektrického proudu p ři vstupu do kabiny. Kabina musí být opat řena  
vybíje čem statického náboje.  
  
     (3) V za řízení  pro elektrostatické nanášení  se smí používa t  
pouze nát ěrových hmot s bodem vzplanutí vyšším než 21 stup ňů C.  
  
     (4) Otvory  pro dopravu  p ředmět ů do  kabiny musí  být řešeny  
tak,  aby  se  p ři  náhodném  vniknutí  t ěmito otvory nemohl nikdo  
dostat do  nebezpe čné blízkosti za řízení s  vysokým nap ětím; jinak  
musí být  otvory opat řeny varovným červeným  signálem, který svítí  
po celou dobu provozu za řízení s vysokým nap ětím.  
  
     (5) Spušt ění  generátoru vysokého  nap ětí musí  být vázáno na  
spušt ění  odsávacího  za řízení  elektrostatické  kabiny  s časovou  
prodlevou.  
  
     (6) Funkce dávkovacího čerpadla, dopravujícího nát ěrové hmoty  
do  rozprašova čů,  musí  být  vázána  na  chod odsávacího za řízení  
elektrostatické kabiny.  
  
     (7) Provedení   elektrostatické    pistole   m usí   odpovídat  
požadavk ům bezpe čnosti práce v prost ředí s nebezpe čím výbuchu.   
  
                              § 125  
  
                        Sušení a vypalování  
  
     (1) P ředměty, jejichž povrch  byl upraven nát ěrovými hmotami,  
se musí umís ťovat  p ři sušení tak, aby výpary  z nich byly proudem  
vzduchu  odnášeny  mimo  dýchací  zónu  obsluhující ho  pracovníka.  



Dosušují-li se  tyto p ředměty v uzav řených  prostorách p ři teplot ě  
okolního pracovního prost ředí, musí být tyto prostory v ětrány tak,  
aby v nich vznikal mírný podtlak.  
  
     (2) Zapnutí  topných  systém ů  musí  být  vázáno  na spušt ění  
odsávacího za řízení sušárny s časovou prodlevou. Dojde-li k poruše  
odsávacího  za řízení,  musí   být  zabezpe čeno  samo činné  vypnutí  
topných systém ů.  
  
     (3) Sušicí    prostory   musí    být   opat řeny   samostatným  
odv ětrávacím potrubím vyúst ěným do venkovní atmosféry.  
  
     (4) Povrchová  teplota topných  t ěles musí  být alespo ň  o 50  
stup ňů C  nižší, než je  bod vznícení použitých  rozpoušt ědel nebo  
ředidel;  to  neplatí  pro  sušáky  používané  k  vy palování  nebo  
ztvrdnutí nát ěr ů.   
  
                              § 126  
  
                      Úpravny nát ěrových hmot  
  
     (1) V místnosti pro úpravu nát ěrových hmot musí být nádrže na  
tyto  hmoty nebo  ředidla  spolehliv ě  zajišt ěny, aby  se nát ěrová  
hmota nemohla rozlít do okolí. Sb ěrná jímka musí mít objem alespo ň  
50% celkového obsahu všech nádrží  v místnosti, nej méně však obsah  
nejv ětší nádrže a nesmí být spojena s kanalizací.  
  
     (2) Nádrže  na nát ěrovou  hmotu i  ředidla musí  být opat řeny  
bezpe čnostním  ozna čením  upozor ňujícím  na  jejich  obsah,  t řídu  
nebezpe čnosti ho řlavé kapaliny, pop řípad ě i na jiné nebezpe čí.  
  
     (3) Odvzduš ňovací potrubí musí být  vždy p řipojeno k nejvyšší  
části  nádrže,  musí  mít  spád  k  nádrži  a  musí  být  opat řeno  
nepr ůbojnými pojistkami.   
  
                              § 127  
  
            Chemické a elektrochemické povrchové úp ravy  
  
     (1) Provozovny musí být upraveny tak, aby  
  
 a) rohy a hrany mezi st ěnami a podlahou byly zaoblené,  
 b) podlahy  byly  nepropustné,  hladké,  nekluzké,   beze spár, se  
    sklonem  alespo ň 2%,  opat řené rohožemi  z materiálu  odolného  
    proti vliv ům používaných chemikálií.  
  
     (2) P řívod  vody  do  van  musí  být  proveden  tak,  aby  p ři  
případném podtlaku bylo vylou čeno nasátí obsahu van do potrubí.   
  
                              § 128  
  
                            Metalizace  
  
     (1) Vnit řní  řešení  místností  ur čených  pro metalizaci musí  
umožňovat pravidelné čist ění prachových zbytk ů post řik ů.  
  
     (2) Pro  odlu čování prachu  olova, kadmia  nebo jejich slitin  
musí být do metaliza čního systému za řazen p říslušný filtr.  
  
     (3) Za řízení, v n ěmž se hromadí odlu čovaný kovový prach, musí  
být umíst ěno mimo pracovní objekt a  ve vzdálenosti nejmén ě 5 m od  



metaliza čních trysek.  
  
     (4) Po  skon čení  sm ěny  musí  být  z  metaliza čního za řízení  
odstran ěn zachycený kovový prach.  
  
     (5) Odlou čený  prach  musí  být  shromaž ďován  na  míst ě, kde  
nehrozí jeho vznícení a v obalech odolných proti vl hkosti.  
  
     (6) Kovový  prach musí  být likvidován  na vyh razeném  míst ě,  
pokud se neodevzdává pro další zpracování.   
  
                          ČTRNÁCTÝ ODDÍL  
                Drcení, mletí, rozbíjení a mísení  
  
                              § 129  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Drcení  a mletí  materiálu, p ři  n ěmž se  uvol ňuje prach,  
který  ohrožuje bezpe čnost  osob nebo  za řízení, se  musí provád ět  
v prachot ěsném za řízení nebo musí  být provozovna vybavena ú činným  
odsávacím za řízením.  U primárního drcení m ůže  být použito ú činné  
zvlh čování materiálu.  
  
     (2) Mlecí komory  i mlecí za řízení pro  mletí ho řlavých látek  
v suchém stavu  musí být zhotoveny  z nejisk řivého materiálu  nebo  
musí  být u čin ěna  jiná bezpe čnostní  opat ření, která  by zamezila  
vznícení mletých látek.  
  
     (3) Mletí materiálu, p ři n ěmž se tvo ří výbušný prach, smí být  
provád ěno  jen   ve  zvláštních  za řízeních   zabezpe čených  proti  
následk ům výbuchu.  
  
     (4) Za řízení pro  drcení nebo mletí  ho řlavého materiálu musí  
být  provedeno  tak,  aby  materiál  p řed  podáním  do mlecí části  
procházel magnetickými separátory odstra ňujícími železné částice.  
  
     (5) P ři  poruše separátoru  se musí  samo činn ě zastavit další  
podávání materiálu nebo uvést v činnost signaliza ční za řízení.   
  
                              § 130  
  
                              Drti če  
  
     (1) Z  materiálu  ur čeného  k   drcení  musí  být  odstran ěny  
nežádoucí p ředměty.  
  
     (2) U  drti čů se  smí uvol ňovat  ucpaný plnicí  otvor jen  ze  
strany  podáva če a  jen vhodnou  pracovní pom ůckou  a vpoušt ět  do  
drti če se smí materiál jen za plných otá ček stroje.  
  
     (3) Za chodu drti če je vstup do prostoru pod drti čem zakázán;  
vstupovat pod drti č se smí  jen tehdy, bylo-li vypoušt ěcí za řízení  
vypnuto a zajišt ěno.   
  
                              § 131  
  
                               Mlýny  
  
     (1) Spoušt ěcí za řízení  mlýna musí být  p ři vstupu pracovníka  
do mísy zajišt ěno ve vypnuté poloze.  Vstupovat do mísy se smí jen   



pod dozorem jiného pracovníka.  
  
     (2) Vybírat  materiál  z   kolových  nebo  kyv adlových  mlýn ů  
a vyprazd ňovat mlýny za chodu je zakázáno.  
  
     (3) Kolem  kulových,  trubnatých  nebo  komoro vých  válcových  
mlýn ů se musí  z řídit zábradlí, je-li jejich spodní  část níže než  
2,6 m nad  úrovní podlahy, a musí se  zabezpe čit, aby pr ůchody pod  
t ěmito mlýny byly chrán ěny ze stran a shora.   
  
                              § 132  
  
               Za řízení na p řípravu uhelného prášku  
  
     (1) Za řízení na p řípravu uhelného  prášku v četn ě jeho nosných  
konstrukcí a prostor,  v nichž se uhelný prášek  us azuje, musí být  
v provedení umož ňujícím oplachování vodou.  
  
     (2) Zásobníky na surové uhlí musí být z neho řlavého materiálu  
s hladkým  vnit řním povrchem  a musí  umož ňovat vyprazd ňování uhlí  
mimo mlýn.  
  
     (3) Násypné  otvory zásobníku  musí být  opat řeny pevnou nebo  
uzamykatelnou  m říží  nebo  jiným  obdobným za řízením zabra ňujícím  
neoprávn ěnému vstupu nebo pádu osob do zásobníku.  
  
     (4) Ocelové zásobníky uhelného prášku  v četn ě p řírub musí být  
tepeln ě izolovány.  
  
     (5) Zásobníky  musí  být  opat řeny  za řízením  pro zjiš ťování  
zásob prášku a teplom ěry pro kontrolu teploty prášku v zásobníku.  
  
     (6) Do horní části zásobníku uhelného prášku (krom ě zásobníku  
na  prášek z  antracitu a  antracitického uhlí)  mu sí být  zaúst ěn  
přívod inertních plyn ů nebo vodní páry.  
  
     (7) Potrubí  teplých  kou řových  plyn ů  nasávaných do mlecího  
zařízení musí být vybaveno uzáv ěrem k odpojení mlýna od ohništ ě.  
  
     (8) Teplota nosného  plynu na výstupu  z parní ch a  plynových  
trubnatých  sušicích  za řízení  nesmí  p řevyšovat  pro tuhá paliva  
(krom ě antracitu a antracitického uhlí) 110 stup ňů C.  
  
     (9) Na  vstup   p řed  mlýnem  pro   paliva  (krom ě  antracitu  
a antracitického  uhlí) musí  být p řivedena  voda, sytá  pára nebo  
inertní plyn.  
  
     (10) Pojistné za řízení musí být umíst ěno tak, aby se zamezila  
možnost zásahu zplodin výbuchu, zejména na pracovní  místa obsluhy,  
na p řístupové a únikové cesty.  
  
     (11) Mlecí okruh se zásobníkem  prášku musí bý t p řed uvedením  
mlýna do provozu prov ětrán nebo inertizován.  
  
     (12) Z  prostoru  mlýnice  musí  být  pravidel ně  odstra ňován  
uhelný prášek.  
  
     (13) V  p řípad ě  nebezpe čí  vzniku  havárie  se okamžit ě musí  
odstavit za řízení z provozu a opustit mlýnice.  
  
     (14) Je zakázáno vyprazd ňovat uhelný prášek ze zásobníku p řes  



hořáky a topeništ ě kotl ů, které nejsou v provozu.  
  
     (15) Otevírat zahlcený mlýn se smí až po jeho vychladnutí.   
  
                              § 133  
  
               Za řízení na rozbíjení kovového šrotu  
  
     (1) Horní činná plocha šaboty  nesmí p řesahovat okolní úrove ň  
podlahy tlu čišt ě. Mezi šabotou a vnit řní st ěnou ochranného hrazení  
musí být volný pás podlahové plochy nejmén ě v ší řce 0,75 m.  
  
     (2) Okolo  šabot  musí  být  ochranné  hrazení   proti rozletu  
rozbíjeného kovového odpadu.  
  
     (3) U za řízení  typu padákové v ěže musí  být prostor tlu čišt ě  
shora zakryt ochranným hrazením.  
  
     (4) Vrata,  dve ře a  jiné vstupy  na tlu čišt ě  musí vyhovovat  
požadavk ům kladeným na ochranné hrazení.  
  
     (5) Pro  pracovníky  obsluhy  rozbíjecího  za řízení  musí být  
vybudován   u  za řízení   ochranný  úkryt   a  musí   být  umíst ěn  
v bezprost řední blízkosti ochranného hrazení.  
  
     (6) Každé  rozbíjecí  za řízení  musí  být opat řeno za řízením,  
které vylou čí  
 a) zdvižení hrušky nad šabotu a  její uvoln ění, není-li  dokonale  
    uzav řen  prostor  tlu čišt ě,   ochranného  úkrytu, a  nejsou-li  
    uzav řeny pr ůzory ke sledování práce v tlu čišti,  
 b) otev ření   prostoru   tlu čišt ě   b ěhem   činnosti  rozbíjecího  
    za řízení.  
  
     (7) V prostoru tlu čišt ě musí být umíst ěn vypínací ovláda č.  
  
     (8) Zvedání hrušky nad šabotu musí  být proved eno tak, aby se  
hruška nerozhoupala.   
  
                              § 134  
  
                             Mícha čky  
  
     (1) Mícha čky  s  protib ěžnými   míchacími  rameny  (kopistové  
a obdobné)  musí být  opat řeny  ochranným  víkem nebo  roštem, p ři  
jejichž otev ření nebo zvednutí se automaticky vypne chod mícha čky.  
Je-li použito roštu, musí velikosti jeho otvor ů odpovídat bezpe čné  
vzdálenosti od míchacích ramen.  
  
     (2) U  mícha ček, jejichž  míchací ramena  do sebe nezapadají,  
smí  být  vypínání  zajišt ěno  vypínacím  rámem instalovaným okolo  
míchací vany.   
  
                          PATNÁCTÝ ODDÍL  
  
                              § 135  
  
                           Odst řeďování  
  
     (1) Buben odst ředivky se smí uvést  do chodu jen tehdy, je-li  
víko zav řeno: víko  se m ůže dát otev řít, jen  je-li buben v klidu,  
krom ě p řípadu, kdy se  odst ředivka mechanicky vyprazd ňuje. Uvedené  



zajišt ění víka  není nezbytné u odst ředivek  pro výbušné látky ani  
u odst ředivek  s  vodorovným  h řídelem  a  mechanickým  zarážením,  
jestliže  konstrukce  odst ředivky  vylu čuje  možnost  vniknutí  do  
otá čejícího se  bubnu. V p řípad ě  zvláštních technologií je  možné  
použít odst ředivky bez ochranného víka.  
  
     (2) Smysl  otá čení musí  být na  t ělese odst ředivky viditeln ě  
ozna čen.  
  
     (3) Odst ředivky, jejichž nápl ň je  ho řlavá nebo výbušná, musí  
být provedeny  tak,aby na žádné části  nemohly vznikat jiskry nebo  
nemohlo dojít k nebezpe čnému p řehřátí.   
  
                          ŠESTNÁCTÝ ODDÍL  
                             Řezání  
  
                              § 136  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     Stroje se dv ěma nebo více systémy ochrany a stroje, které lze  
spoušt ět  bez použití  ochranného za řízení,  musí mít uzamykatelné  
přepínání  systém ů  ochrany  a   p řepínání  na  chod  bez  použití  
ochranného za řízení.   
  
                              § 137  
  
                          Řeza čky a kutry  
  
     (1) Řeza čky se šnekovými  podáva či musí  mít násypky upraveny  
tak, aby nebylo možné dosáhnout rukou na podáva č.  
  
     (2) Řeza čky s  podávacími  spirálami  musí  mít kolem násypk y  
ochranný rám k vypnutí pohonu.  
  
     (3) Kutry na zpracování masa musí mít nože opa t řeny ochranným  
víkem, které lze zvednout, jen jsou-li nože zastave ny, a za řízením  
znemožňujícím  uvedení  stroje  do  chodu,  není-li  ochra nné víko  
uzav řeno.   
  
                          SEDMNÁCTÝ ODDÍL  
                   Má čení, napa řování a va ření  
  
                              § 138  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Kád ě,  pánve  a  otev řené  nádrže  musí  mít  horní okraj  
alespo ň 1,1 m nad úrovní  podlahy, p řípadn ě pracovní plošiny, nebo  
musí být spolehliv ě zakryty nebo ohrazeny proti nahodilému pádu.  
  
     (2) Nadzemní    nádrže,   pokud    jsou   napl něny    horkými  
a nebezpe čnými   látkami,  musí   být  spojeny   s  jímkami   nebo  
prohlubn ěmi  dostate čné  velikosti,  aby  zachytily  veškerý obsah  
nádrže  p ři jejím  p řípadném  prasknutí,  anebo s  jiným bezpe čným  
místem  ur čeným  k  tomuto  ú čelu,  které  musí  být mimo provozní  
budovu.  Nádrže musí  být  propojeny  s jímkami,  p rohlubn ěmi nebo  
jinými bezpe čnými místy p řepadovým potrubím.   
  
                              § 139  
  



                    Má čecí nádrže, pánve a kád ě  
  
     (1) Má čecí nádrže a pánve napln ěné ho řlavými látkami musí být  
opat řeny t ěsně p řiléhajícími poklopy se samo činným uzavíráním.  
  
     (2) P ři  používání výkyvných  kádí musí  být podlaha upra vena  
tak, aby nemohlo dojít k  zachycení pracovníka mezi  výkyvné rameno  
a ká ď.   
  
                              § 140  
  
                Pa řicí a varné jámy, pa řicí komory  
  
     (1) P řístupové  komunikace  v  prostoru,  kde  jsou  umís t ěny  
pařicí  nebo  varné  jámy  v  úrovni  terénu  (podlahy ),  musí být  
opat řeny signaliza čním za řízením.  
  
     (2) Pa řicí a varné jámy,  které mají vyh řívací t ělesa uložena  
na dn ě jámy, musí být opat řeny snímatelnými rošty, pevn ě osazenými  
alespo ň 0,2 m nad parním potrubím.  
  
     (3) Pa řicí komory musí být hermeticky uzavíratelné a opat řeny  
teplom ěrem, tlakom ěrem a pojistným za řízením.   
  
                              § 141  
  
                            Varné kotle  
  
     (1) Vypoušt ěcí  kohouty  musí  být  zajišt ěny proti náhodnému  
otev ření.  
  
     (2) Skláp ěcí  varné  kotle   musí  být  opat řeny  samosvorným  
skláp ěcím nebo zachycovacím za řízením.   
  
                          OSMNÁCTÝ ODDÍL  
  
                              § 142  
  
                    Prací stroje a sušicí bubny  
  
     (1) Uzáv ěry pracích stroj ů a sušicích bubn ů pro prádelny musí  
být  provedeny tak,  aby je  nebylo možno  otev řít, jsou-li  bubny  
v pohybu; jsou-li uzáv ěry otev řeny, nesmí být možno uvést bubny do  
pohybu.  
  
     (2) Prací stroje a sušicí bubny, kterých se po užívá pro práci  
s nebezpe čnými látkami, musí být  opat řeny pojistným za řízením pro  
případ výbuchu v bubnu.   
  
                             PÁTÁ ČÁST  
                             zrušena  
  
                              § 143  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 144  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 145  
  
    
                             zrušen  
  
                            ŠESTÁ ČÁST  
                             zrušena  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 146  
  
    
                             zrušen  
  
                            DRUHÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 147  
  
    
                             zrušen  
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 148  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 149  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 150  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 151  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 152  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 153  
  
    
                             zrušen  
  
                           ČTVRTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  



                              § 154  
  
    
                             zrušen  
  
                            PÁTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 155  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 156  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 157  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 158  
  
    
                             zrušen  
  
                            ŠESTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 159  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 160  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 161  
  
    
                             zrušen  
  
                            SEDMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 162  
  
    
                             zrušen  
  
                            OSMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 163  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 164  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 165  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 166  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 167  
  
    
                             zrušen  
  
                            SEDMÁ ČÁST  
                        Tlakové za řízení  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
  
                              § 168  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Kotle na plynná a kapalná paliva musí být zajišt ěny tak,  
aby došlo k samo činnému  p řerušení  p řívodu  paliva do ho řáků p ři  
nedovolené zm ěně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu.  
  
     (2) Kotle  vytáp ěné  plynem,  kapalným  palivem  nebo uhelným  
práškem a  opat řené um ělým tahem  musí být opat řeny  bezpe čnostním  
zařízením,  které p ři  nedovolené  zm ěně  nebo p ři  p řerušení tahu  
spalin samo činn ě zastaví i p řívod paliva do ho řáků.  
  
     (3) Ho řáky  kotl ů pro  spalování plynu  nebo kapalného paliva  
musí být opat řeny hlída čem plamene  a kotle s ho řáky pro spalování  
uhelného  prášku speciálním  za řízením pro  zabezpe čení stabilního  
hoření.  
  
     (4) Dví řka topeništ ě  a nahlížecích otvor ů  do topeništ ě musí  
být  za   provozu  kotle  zajišt ěna   proti  otev ření  zp ůsobenému  
přetlakem ve spalovacím prostoru.  
  
     (5) P řívod   napájecí  vody   musí  být   proveden  tak,  aby  
nezp ůsoboval rychlé ochlazování st ěn tlakového celku.  
  
     (6) Kotle s mechanickými rošty  nebo s práškov ým topením musí  
být opat řeny bezprašným odpopílkovacím za řízením.  
  
     (7) Odpopel ňovací za řízení  se smí opravovat,  jen je-li mimo  
provoz a je-li bezpe čnost opravá ře zajiš ťována dalším pracovníkem.  
  
     (8) Popelna  musí  být  vybavena  p řívodem  vody ke škvárovým  
a popelovým  výsypkám, dostate čným  v ětráním a  t ěsnými uzáv ěry na  
škvárových a popelových výsypkách s bezpe čným ovládáním.  
  



     (9) Kontrolní  dví řka  u  odpopílkova čů  se  nesm ějí otvírat,  
pokud není uzav řen uzáv ěr ve svodkách.   
  
                              § 169  
  
                            Parní kotle  
  
     (1) Parní kotle musí být opat řeny  
 a) alespo ň jedním  tlakom ěrem s vyzna čením  nejvyššího dovoleného  
    p řetlaku, vodní smy čkou a trojcestným kohoutem nebo ventilem,  
 b) alespo ň   jedním  p římým   vodoznakem  s   ozna čením  nejnižší  
    p řípustné hladiny vody v kotli (mimo pr ůto čné kotle),  
 c) p řetlakovým pojistným za řízením,  
 d) plnicí a vypoušt ěcí armaturou,  
 e) napájecím za řízením,  
 f) odvzduš ňovací armaturou.  
  
     (2) Za řízením uvedeným v odstavci 1  písm. b) a d) nemusí být  
vybaveny  kotle na  plynná a  kapalná paliva,  kter é mají  trvalou  
kapalinovou nápl ň vzduchot ěsně uzav řenou v kotlovém t ělese.   
  
                              § 170  
  
                         Kapalinové kotle  
  
     (1) Kapalinové kotle musí být opat řeny  
 a) otev řenou expanzní nádobou nebo jiným pojistným za řízením,  
 b) plnicí a vypoušt ěcí armaturou,  
 c) u  kotl ů  se  jmenovitým  výkonem   nad  50  kW  i  teplom ěrem  
    a tlakom ěrem.  
  
     (2) Kotel musí být opat řen za řízením, které samo činn ě vylou čí  
překro čení  nejvyšší p řípustné  teploty kapaliny;  kotle s  ru čním  
přikládáním musí být pro tento ú čel vybaveny signalizací nebo musí  
mít stálou obsluhu.  
  
     (3) Odvzduš ňovací a p řepadové potrubí expanzní nádoby nesm ějí  
vyús ťovat do venkovního prostoru.  
  
     (4) Uzáv ěr mezi kotlem a expanzní nádobou musí být za provoz u  
kotle zajišt ěn v otev řené poloze.   
  
                              § 171  
  
                        Práce uvnit ř kotl ů  
  
     (1) P řed vstupem pracovník ů do  kotle musí být kotel bezpe čně  
odpojen od  sousedních kotl ů a odb ěrného  potrubí; ostatní potrubí  
ústící do kotle musí být uzav řena a zajišt ěna.  
  
     (2) P ři prohlídce a  p ři práci v kotli nebo  v topeništi musí  
být  zajišt ěn dozor  alespo ň  jedním  pracovníkem vn ě  kotle. P řed  
uzav řením vík, drážek apod. a p řed uvedením do provozu je nutno se  
přesv ědčit, zda v kotli nikdo není.  
  
     (3) P řed vstupem  do tlakového celku kotle  nebo topeništ ě se  
musí   prov ěřit,   zda   jsou   tyto   prostory  dob ře  prov ětrány  
a vyprázdn ěny  a  zda  v  topeništi  nehrozí  pád struskových nebo  
popelových nános ů, pop řípad ě zdiva.  
  
     (4) Na částech kotelního za řízení,  ve kterých se pracuje, se  



musí umístit bezpe čnostní ozna čení.   
  
                              § 172  
  
                              Kotelny  
  
     (1) Do  kotelny musí  být zajišt ěn  dostate čný p řívod vzduchu  
pro spalování a v ětrání.  
  
     (2) Dve ře  do  kotelny  musí  být  z  neho řlavého  materiálu,  
otevíratelné sm ěrem z kotelny a opat řeny bezpe čnostním ozna čením.  
  
     (3) Kotelny s p ůdorysnou plochou  v ětší než 150 m čtvere čných  
musí  mít dv ě  únikové cesty,  z nichž  jedna musí  vést p římo  do  
volného prostoru.  
  
     (4) Kotle  umíst ěné mimo  kotelny musí  být zabezpe čeny proti  
manipulaci nepovolanými osobami.   
  
                            DRUHÝ ODDÍL  
                         Tlakové nádoby  
  
                              § 173  
  
                      Tlakové nádoby stabilní  
  
     (1) Nádoby musí být opat řeny  
 a) uzavírací a vypoušt ěcí armaturou,  
 b) tlakom ěrem,  
 c) pojistným za řízením,  
 d) odv ětrávacím uzáv ěrem.  
  
     (2) Vybavení  tlakom ěrem  a  pojistným  za řízením není t řeba,  
je-li  nejvyšší  pracovní  p řetlak  nádoby  vyšší  než dosažitelný  
přetlak zdroje  tlaku a je-li  zárove ň vylou čeno zvýšení  p řetlaku  
v nádob ě.  
  
     (3) Nádoba  oh řívaná  spalinami,  u  níž  by  snížení hladiny  
kapaliny pod stanovenou mez mohlo zp ůsobit p řehřátí st ěn, musí mít  
alespo ň  jeden stavoznak  a nádoba  pracující s  p řehřátými parami  
nebo  s  kapalinami  o  teplot ě  vyšší  než  50  stup ňů C musí mít  
teplom ěr.  
  
     (4) Otevíratelná  nádoba  musí  mít  za řízení, které umož ňuje  
před jejím otev řením snížit pracovní p řetlak na tlak atmosférický,  
popřípad ě ochladit vnit řní obsah na bezpe čnou teplotu.  
  
     (5) Nádoba s rychlouzáv ěrem,  pop řípad ě s úst ředním uzáv ěrem,  
musí být  opat řena za řízením, které znemožní  otev ření nádoby p řed  
snížením  pracovního  p řetlaku  na  tlak  atmosférický  a vpušt ění  
pracovní látky do nádoby, pokud není nádoba spolehl iv ě uzav řena.  
  
     (6) Otevíratelné  zdravotnické a  steriliza ční p řístroje musí  
být opat řeny za řízením, kterým je možno se p řesv ědčit nezávisle na  
údaji tlakom ěru, zda je tlakový prostor bez p řetlaku.  
  
     (7) Pokud  se  používá   sestav  stabilních  t lakových  nádob  
(baterií), musí se ozna čit ovládací ventily k jednotlivým nádobám.  
  
     (8) Nádoby na zkapaln ěné plyny musí být opat řeny za řízením na  
kontrolu výšky hladiny kapaliny.  



  
     (9) Pojistné ventily  (s výjimkou plynot ěsných  ventil ů) musí  
být  takové,  aby  bylo  možno  snadno  a  bezpe čně  ov ěřit jejich  
pr ůchodnost;  ventily   i  výfukové  potrubí   musí  b ýt  umíst ěny  
a upraveny tak,  aby p ři jejich činnosti  nemohlo dojít k ohrožení  
obsluhy  nebo  jiných  osob.  Výfukové  potrubí poj istného ventilu  
nesmí vytvo řit smy čku.  
  
     (10) Nádoby   umíst ěné  na   volném  prostranství   musí  být  
zajišt ěny  proti manipulaci  nepovolanými osobami  a pov ětrnostním  
vliv ům.   
  
                              § 174  
  
                  Tlakové nádoby k doprav ě plyn ů  
  
     (1) Nádoba  musí  být   opat řena  alespo ň  jedním  uzavíracím  
ventilem, pokud není stanoveno jinak.  
  
     (2) Na  každé  nádob ě  musí  být  trvale  vyzna čeny  základní  
technické údaje, pop řípad ě i základní provozní podmínky.  
  
     (3) P ři  doprav ě n ěkolika  nádob, které  jsou spojeny sb ěrnou  
trubkou v jednom voze, musí nádoby obsahovat pouze stejný plyn.  
  
     (4) Nádoby  s  plynem  se  nesm ějí  p řepravovat  spole čně  se  
žíravinami  v rozbitelných  obalech,  ani  s látkam i,  které tvo ří  
s p řepravovanými plyny nebezpe čnou sm ěs, ani s látkami, které jsou  
zdrojem ionizujícího zá ření.  
  
     (5) Pojistná za řízení  nádob musí být  neuzavírateln ě spojena  
s tlakovým prostorem  a zajišt ěna tak, aby  manipulace s nimi byla  
nepovolaným  osobám znemožn ěna;  pojistky musí  být provedeny tak,  
aby p ři pr ůtoku plynu pojistkou nedošlo k rotaci nádoby.  
  
     (6) Nádoby s obsahem plyn ů, které spolu vytvá řejí nebezpe čnou  
směs, nesm ějí být skladovány ve spole čném prostoru. Láhve s plynem  
musí být zajišt ěny proti p řevržení.  
  
     (7) Vyprázdn ěné láhve na nebezpe čné plyny musí být skladovány  
stejným zp ůsobem jako plné láhve.  
  
     (8) Nádoby  na  dopravu  plyn ů   musí  být  barevn ě  ozna čeny  
a nádoby na  nebezpe čné plyny musí být  opat řeny též bezpe čnostním  
ozna čením. Vyzna čeny musí být i prostory k umíst ění nádob.  
  
     (9) Silni ční  cisterny na  p řepravu chlóru  musí být chrán ěny  
před  p římým ú činkem  slune čních paprsk ů,  a to  tak, aby  teplota  
jejich obsahu nep řekro čila 40 stup ňů C.  
  
     (10) Uzáv ěry cisteren  musí být zabezpe čeny  proti manipulaci  
nepovolanými osobami.  
  
     (11) Silni ční  cisterny  musí   být  opat řeny  alespo ň  dv ěma  
uzavíracími  ventily  zapojenými  v  sérii;  cister ny  na p řepravu  
chlóru musí být opat řeny na  víku pr ůlezu dv ěma ventily na kapalný  
a jedním  ventilem na  plynný chlór  se slepými  p řírubami na pero  
a drážku.  
  
     (12) Cisterny musí být opat řeny zemnicím za řízením.  
  



     (13) P ři používání polních cisteren na čpavek v zem ědělství  
 a) smí  se zaplombovaný  uzáv ěr nahradit  armaturami se zvláštním  
    klí čem,  
 b) smí  se zapojit  na jakýkoliv  p řív ěs p ři  p řeprav ě jen  jedna  
    p řív ěsná cisterna,  
 c) p ři  čpavkování se  musí  zajistit  p řívod čistého  vzduchu do  
    dýchací zóny traktoristy.  
  
     (14) P ři práci s kapalným čpavkem  se nesmí jíst, pít, kou řit  
ani manipulovat s otev řeným ohn ěm.   
  
                             OSMÁ ČÁST  
                   Stla čování plyn ů a chlazení  
  
                              § 175  
  
                 Kompresorové stanice a kompresory  
  
     (1) Kompresorové  stanice  musí  být  umíst ěny v samostatných  
budovách   nebo  ve   stavebn ě  odd ělených   prostorech,  p řípadn ě  
v ohrazených volných prostranstvích.  
  
     (2) V  kompresorové stanici  pro ho řlavé  plyny s  nebezpe čím  
výbuchu  musí být  vyzna čeny stupn ě  nebezpe čí a  všechny prostory  
kompresorové stanice v četn ě místností  pro obsluhu musí být ú činn ě  
větrány; um ělé, nucené nebo havarijní v ětrání musí být ovládatelné  
z místa obsluhy i zvenku.  
  
     (3) Kompresorové   stanice   musí   být   opat řeny  za řízením  
oznamujícím  zm ěny  vlastností   pracovního  prost ředí,  jež  jsou  
důležité pro bezpe čnost obsluhy a provozu.  
  
     (4) Mezi kompresorem  a prvním uzavíracím  za řízením musí být  
instalován pojistný ventil.  
  
     (5) Mezi jednotlivými  tlakovými stupni kompre soru  nesmí být  
uzavírací za řízení.  
  
     (6) U   uzavíracích   za řízení   musí   být  poloha  otev ření  
a uzav ření z řejmá.  
  
     (7) Plynové  kompresory  musí  být  opat řeny za řízením, které  
zajiš ťuje, že  nebude p řekro čen nejvyšší  tlak na stran ě  výtla čné  
a že bude dodržen nejnižší tlak na stran ě vstupní.  
  
     (8) Elektromotory  plynových kompresor ů  na nebezpe čné  plyny  
musí být dálkov ě ovládány.  
  
     (9) Pro  pr ůběžné  sledování   tlaku  vzduchu  a  vzduchových  
kompresor ů  musí  být  v  každém  stupni  na vhodném míst ě umíst ěn  
tlakom ěr a za každým stupn ěm pojistný ventil.  
  
     (10) Turbokompresory    musí   být    opat řeny   automatickou  
přepoušt ěcí  regulací   a  za řízením,  které   zastaví  pohon  p ři  
překro čení osového posuvu rotoru.  
  
     (11) Ustanovení tohoto paragrafu  se nevztahuj í na kompresory  
a kompresorové   stanice  instalované   v  chladicí ch  za řízeních,  
v kyslíkárnách  a výrobnách  acetylénu, na  plavidl ech a  drážních  
vozidlech.   
  



                              § 176  
  
                         Chladicí za řízení  
  
     (1) Potrubí chladicích za řízení musí být ozna čeno podle druhu  
látek  v nich  dopravovaných v  místech uzáv ěr ů  a v nep řehledných  
trasách  a   nesmí  být  vedeno  šachtami   výtah ů,  chodbami  ani  
schodišt ěm a nesmí být voln ě p řístupné nepovolaným osobám.  
  
     (2) Pr ůlezné kanály ur čené výhradn ě  pro potrubí s chladivem,  
v nichž  je nutno  provád ět dozor  nebo údržbu,  musí být vybaveny  
větráním zabezpe čujícím dostate čnou vým ěnu vzduchu.  
  
     (3) Kompresorová chladicí za řízení  musí být opat řena nejmén ě  
jedním  ventilem na  sacím i  výtla čném hrdle  kompresoru nebo  na  
vstupním  hrdle do  kondenzátoru a  na výstupním  h rdle ze sb ěra če  
kapalné chladicí  látky nebo z kondenzátoru,  není- li u chladicího  
zařízení instalován sb ěra č.  
  
     (4) Aparát  nebo skupina  aparát ů musí  být opat řena ventily,  
které umož ňují  uzav řít aparáty z  obou stran; není-li  na n ěkteré  
nádob ě instalováno pojistné za řízení, musí být uzavírací ventil na  
jedné stran ě trvale zaplombován v otev řené poloze.  
  
     (5) Chladicí za řízení musí  být opat řeno uzavírací armaturou,  
pojistným   za řízením,  tlakom ěrem,   stavoznakem  a   štítkem  se  
základními technickými údaji.  
  
     (6) Po celou dobu p řítomnosti pracovník ů v  kanále, ve kterém  
je  vedeno  potrubí  s  chladivem,  musí být  v  činnosti  v ětrací  
zařízení.  
  
     (7) Pojistné ventily a membránové  pojistky mu sí být opat řeny  
výfukovou  trubkou  řešenou  tak,   aby  nemohlo  dojít  k  jejímu  
zamrznutí, a vyvedenou do prostoru, kde nem ůže být nikdo ohrožen.   
  
                              § 177  
  
                             Strojovny  
  
     (1) Strojovny musí být opat řeny dve řmi z neho řlavých hmot.  
  
     (2) Strojovny musí  mít alespo ň jeden  únikový východ vedoucí  
do volného prostoru;  únikové dve ře nesm ějí mít práh  a musejí být  
otvíratelné ve sm ěru úniku.  
  
     (3) Vn ě strojovny  poblíž únikového východu  musí být umís t ěn  
nouzový vypína č pro vy řazení  chladicího za řízení z provozu; je-li  
strojovna umíst ěna v jiném podlaží  budovy, musí být druhý nouzový  
vypína č umíst ěn v p řízemí objektu.  
  
     (4) Všechna potrubí procházející  st ěnami, stropem a podlahou  
strojovny musí být v pr ůchodech ut ěsněna.  
  
     (5) Strojovny  musí  být  řádně  v ětrány;  krom ě  p řirozeného  
větrání  pro  b ěžný  provoz  musí  v  nich  být z řízeno p ředepsané  
havarijní v ětrání.   
  
                              § 178  
  
                        Chlazené místnosti  



  
     (1) V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stup ňů C  
  
 a) nesmí  pracovat  osamocený  pracovník  bez  kon troly  déle než  
    hodinu,  
 b) musí  být   umíst ěn  vypína č  elektrického   osv ětlení,  jehož  
    rozsvícení musí být signalizováno vn ě místnosti.  
  
     (2) Po  skon čení pracovní  sm ěny musí  být chlazené místnosti  
s teplotou nižší než  0 stup ňů C zkontrolovány, zda  v nich nejsou  
osoby, a spolehliv ě uzav řeny.  
  
     (3) Únikové  cesty  a  cesty   k  hlási čům  provozních  nehod  
a poruch musí být stále volné a opat řeny nouzovým osv ětlením.  
  
     (4) Aby pracovníci  pracující v chlazených  mí stnostech mohli  
tyto  prostory v  kterémkoliv okamžiku  opustit, mu sí  být spln ěny  
nejmén ě dv ě z t ěchto podmínek:  
 a) uzáv ěry dve ří jsou ovladatelné zevnit ř i zven čí;  
 b) v uzavíratelné chlazené místnosti  je v blízkos ti dve ří vhodné  
    ná řadí umož ňující jejich násilné otev ření;  
 c) v  chlazené  místnosti  je  umíst ěn  telefon  nebo  spolehlivé  
    signaliza ční   za řízení   umož ňující   spojení   s   pracovním  
    stanovišt ěm stálé obsluhy;  
 d) v  chlazené místnosti  je z řízen  samostatný trvale  p řístupný  
    nouzový východ uzavíratelný zevnit ř;  
 e) chlazená  místnost  je  opat řena  z řeteln ě  ozna čenou a snadno  
    vyjímatelnou  výplní  dve ří  nebo  st ěny  do chodby umož ňující  
    únik.   
  
                            DEVÁTÁ ČÁST  
                        Plynová za řízení  
  
                              § 179  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Materiály  použité  p ři  konstrukci  a  stavb ě  plynových  
zařízení musí  odpovídat provozním podmínkám  a vlastn ostem plyn ů.  
Materiály nesm ějí s plynem vytvá řet nebezpe čné slou čeniny.  
  
     (2) Konstrukcí  za řízení  musí  být  zajišt ěna  jeho  t ěsnost  
a pevnost.  
  
     (3) Jednotlivé  části  strojního  za řízení  musí  být  vodiv ě  
spojeny.  
  
     (4) V   budovách   musí   být   zajišt ěno   dokonalé  v ětrání  
s p řihlédnutím k vlastnostem a  množství vyráb ěných a upravovaných  
plyn ů.  
  
     (5) Rozmrazování za řízení otev řeným ohn ěm je zakázáno.  
  
     (6) Pro provoz plynového za řízení  musí být vypracován místní  
provozní řád.  
  
     (7) U za řízení, kde se pracuje s nebezpe čnými plyny, musí být  
pro pracovníky zabezpe čena dýchací a oživovací technika.   
  
                              § 180  
  



                Za řízení pro výrobu a úpravu plyn ů  
  
     (1) V budovách,  kde se vyráb ějí a  upravují ho řlavé a ho ření  
podporující plyny, je zakázána manipulace s otev řeným ohn ěm.  
  
     (2) V provozech, kde se vyráb ějí a upravují nebezpe čné plyny,  
musí být zajišt ěna bezpe čná likvidace jejich úniku.   
  
                              § 181  
  
                   Za řízení pro skladování plyn ů  
  
     (1) Za řízení pro  skladování plyn ů musí  být opat řeno m ěřidly  
tlaku a množství plynu.  
  
     (2) Dodržování  technických  hodnot,  jejichž  p řekro čení  by  
mohlo  mít za  následek havárii  nebo poruchu  za řízení, musí  být  
spolehliv ě zajišt ěno.  
  
     (3) Za řízení  musí  být  spolehliv ě  zajišt ěno  proti ú čink ům  
atmosférické elekt řiny.  
  
     (4) P ři  skladování  plyn ů  se   musí  stanovit  a  dodržovat  
ochranná  pásma,  ve  kterých   je  zakázána  jakák oli  manipulace  
s otev řeným ohn ěm a usklad ňování  jakýchkoli látek. Ochranné pásmo  
musí být z řeteln ě ozna čeno.  
  
     (5) Pro  skladování  plyn ů  t ěžších  než  vzduch  nesm ějí být  
v ochranném pásmu vstupy do podzemních prostor.  
  
     (6) Za řízení  pro  skladování   plyn ů  je  zakázáno  z řizovat  
v nedostate čně v ětraných prostorách.   
  
                              § 182  
  
             Za řízení pro pln ění nádob plyny a tlakové  
                             stanice  
  
     (1) Plnírny plyn ů musí být umíst ěny v samostatných p řízemních  
budovách bez podst řešních prostor ů;  plnírny plyn ů t ěžších vzduchu  
nesmějí být podsklepeny.  
  
     (2) Plnírny plyn ů (krom ě plníren plyn ů inertních) musí být od  
sebe  odd ěleny. Kompresní  stanice pro  nebezpe čné plyny  musí být  
odděleny od plníren.  
  
     (3) Plnicí   za řízení   musí   být   opat řeno  za řízením  pro  
odvzdušn ění a pro vypoušt ění  zbytkového p řetlaku; p řitom musí být  
zajišt ěno, aby plyn neohrožoval bezpe čnost pracovník ů.  
  
     (4) Je zakázáno plnit nádoby,  
 a) u nichž prošla lh ůta periodické zkoušky,  
 b) které nemají p ředepsané zna čení,  
 c) které  mají  poškozený  povrch,  patky,  ventil y, výstroj nebo  
    izolaci,  
 d) jejichž používání nebylo v ČSSR povoleno,  
 e) které nemají p ředepsanou výstroj,  
 f) které  jsou  ur čeny  pro  acetylén,  jestliže  nemají ozna čení  
    porézní hmoty, nebo u nichž poklesl obsah  látk y, ve  které je  
    acetylén rozpušt ěný pod stanovenou mez,  
 g) u  nichž  nelze  zjistit  zbytkový  plyn  a  kt eré jsou uvnit ř  



zne čišt ěny.  
  
     (5) P ři  pln ění  nádob  nebezpe čnými  plyny  a p ři manipulaci  
s t ěmito nádobami  musí být vždy  p řítomni nejmén ě dva  pracovníci  
a musí  být  trvale  k  dispozici  alespo ň  dva  izola ční  dýchací  
přístroje.  
  
     (6) Plnicí  potrubí musí  mít za  kompresory u míst ěny  zp ětné  
ventily a musí být zajišt ěno tak, aby plyn z pln ěných nádob nemohl  
proudit  zp ět do  kompresor ů nebo  čerpadel, a  musí být zajišt ěno  
proti možnosti p řepln ění nádob.  
  
     (7) Nádoby  na plyn  musí být  p ři pln ění  bezpe čně zajišt ěny  
proti  p řevržení. P řipojení  nádoby  na  plnicí za řízení  musí být  
provedeno tak, aby byla zaru čena t ěsnost spojení mezi p řipojovacím  
potrubím a uzavíracím ventilem nádoby.  
  
     (8) Na vysokotlakém sb ěrném potrubí  tlakové stanice musí být  
instalovány  uzavírací, reduk ční  a pojiš ťovací  armatury a m ěřicí  
a kontrolní p řístroje.  
  
     (9) P ři  provozu  nádob  nesmí  dojít  k  jejich  oh řátí  nad  
povolenou teplotu.  
  
     (10) Odfuk  plynu z  pojistných armatur  a pod obných za řízení  
musí být vyveden mimo objekt.   
  
                              § 183  
  
              Za řízení pro zkapal ňování a odpa řování  
                              plyn ů  
  
     (1) Zkapal ňovat a  odpa řovat se mohou  jen plyny, které  jsou  
pro tento ú čel upraveny.  
  
     (2) Na potrubí  pro vypoušt ění zkapaln ěných  plyn ů do ovzduší  
musí být  zdvojeny armatury a  p ři vypoušt ění musí  být pracovníci  
chrán ěni proti ú čink ům plyn ů a nízkých teplot.   
  
                              § 184  
  
             Za řízení pro zvyšování a snižování tlaku  
                              plyn ů  
  
     (1) U za řízení  s trvalou obsluhou  musí mít objekt  zvláštn í  
místnost pro obsluhu.  
  
     (2) Jednotlivé  stupn ě  za řízení  musí  být  zajišt ěny  proti  
nedovolenému stoupnutí nebo poklesu tlaku  a u komp resor ů musí být  
zajišt ěna kontrola chladicího média.  
  
     (3) Za řízení musí  být  od  vstupního  a výstupního plynov odu  
odděleno izola čními spoji.  
  
     (4) Hlavní  uzáv ěr  na p řívodu  plynu  do  za řízení  musí být  
umíst ěn p řed objektem.   
  
                              § 185  
  
                     Za řízení pro rozvod plyn ů  
  



     (1) Jednotlivé  úseky  rozvod ů  plyn ů  musí  být uzavíratelné  
a každý úsek musí mít možnost odvzdušn ění a odplyn ění.  
  
     (2) Rozvody   plyn ů   musí    být   chrán ěny   proti   korozi  
a  v  p řípadech  jejich   vedení  nad   zemí  též   proti  účink ům  
atmosférické elekt řiny.  
  
     (3) Pokud  rozvody  plyn ů  k řižují  komunikace nebo prostory,  
které by mohly být napln ěny unikajícím plynem, musí být uloženy do  
ochranné trubky, ve které nesmí být rozebíratelné s poje.  
  
     (4) Rozvody  plyn ů uložené  v zemi  nesm ějí být  kladeny jako  
pr ůchozí pod objekty.  
  
     (5) P ři rozmrazování plynovodu nebo p ři hledání net ěsnosti na  
plynovodu, který je v provozu, nesmí být použito pl amene.   
  
                              § 186  
  
                   Za řízení pro spalování plyn ů  
  
     (1) Za řízení musí být vybaveno hlavním uzáv ěrem.  
  
     (2) P řívod  plynu do  za řízení musí  být vybaven  regula čním,  
měřicím  a zabezpe čovacím  za řízením podle  povahy za řízení, podle  
vlastností a množství plynu.  
  
     (3) P řed  zapálením  plynu  v  za řízení  musí  být  spalovací  
prostor zbaven v ětráním výbušné sm ěsi.  
  
     (4) Za řízení musí být umíst ěno jen v prostorách s dostate čnou  
výměnou vzduchu k zajišt ění dokonalého spalování.  
  
     (5) Zplodiny   spalování   musí   být   odvede ny   tak,   aby  
neohrožovaly bezpe čnost pracovník ů.   
  
                            DESÁTÁ ČÁST  
                         Pr ůmyslové pece  
  
                              § 187  
  
                            Vysoké pece  
  
     (1) Vysoké  pece musí  být odpojitelné  bezpe čnými uzáv ěry od  
plynovodní   sít ě   a   vzduchového   potrubí.  Okružní  v ětrovody  
a rozvodná potrubí pro vysokopecní  plyn musí být o pat řeny pr ůlezy  
a čisticími  otvory s  pevn ě zajišt ěnými  kryty. Pojistné  ventily  
(klapky) proti výbuchu musí být  umíst ěny na komíncích potrubí pro  
odvod  plynu nebo  na sazebn ě.  Vstup na  sazebnu a  plošinu kolem  
šachty musí být opat řen uzamykatelnou zábranou.  
  
     (2) Chlazení plášt ě  a forem vysoké  pece musí být  provedeno  
tak, aby nemohlo dojít k p řerušení dodávky chladicí vody.  
  
     (3) Železové  a  struskové  žlaby  musí  mít d ostate čný sklon  
a musí být dostate čně hluboké.  P ři používání výkyvného žlabu musí  
být  se  z řetelem  na  bezpe čnost  práce  zajišt ěn  náhradní žlab.  
Přečnívající konce žlab ů mimo  plošinu musí být opat řeny plošinkou  
se zábradlím a ochrannou lištou.  
  
     (4) Oh říva če  v ětru  s  p říslušenstvím  musí  být  plynot ěsné  



a musí být opat řeny registra čním za řízením a m ěřicími p řístroji.  
  
     (5) P ři otevírání nebo uzavírání odpichového  otvoru musí  být  
před  ním  umíst ěny  zást ěny,  které  brání  rozst řiku  železa  na  
přilehlá pracovišt ě.  
  
     (6) Vysoké pece  musí být opat řeny  spojovacím nebo signálním  
zařízením mezi jednotlivými pracovišti.  
  
     (7) Na  sazebnu a  plošiny kolem  šachty musí  vstupovat vždy  
sou časn ě  alespo ň  dva  pracovníci  vybavení  izola čními dýchacími  
přístroji  a   p řístrojem  na  zjiš ťování   kysli čníku  uhelnatého  
v ovzduší.  
  
     (8) V  provozu   vysokých  pecí  musí   být  z řízena  stanice  
protiplynové služby.  
  
     (9) Pomocná za řízení  a ná řadí používaná p ři  práci s tekutým  
kovem nebo struskou nesm ějí být vlhká ani studená.   
  
                              § 188  
  
              Spole čná ustanovení pro ocelá řské pece  
  
     (1) Sázecí koryta  ocelá řských pecí musí  mít ve dn ě  otvory.  
Uložení  sázecích koryt  na korýtkové  stojany musí   být provedeno  
tak, aby mohla být  sázecím strojem bezpe čně p řevážena. Stanovišt ě  
obsluhy  sázecího  stroje  musí  být  zabezpe čeno  proti  p ůsobení  
škodlivých vliv ů.  
  
     (2) U  pecí  vytáp ěných  olejem  musí  být udržována dokonalá  
t ěsnost za řízení pro olej.  
  
     (3) P řeřazování  topného média  a vzduchu  musí být provád ěno  
jen p ři zav řených otvorech (dve řích) pece.  
  
     (4) Nikdo   se   nesmí   zdržovat   pod   pecí    v   prostoru  
předehřívacích komor a reverza čního za řízení.  
  
     (5) Do  pece, na  žlab nebo  do pánve  nesmí b ýt  sázen mokrý  
materiál.  
  
     (6) Odpich pece musí být oznámen zvukovým sign álem.  
  
     (7) P ři  oprav ě p ůdy  níst ěje pece  musí být  pracovníci p řed  
odpichovým otvorem upozorn ěni na  nebezpe čí rozst řiku strusky nebo  
tekutého  kovu; pro  zmenšení rozst řiku  musí být  odpichový otvor  
zakryt plechovou zást ěnou.  
  
     (8) Pomocná za řízení  a ná řadí používaná p ři  práci s tekutým  
kovem nebo struskou nesm ějí být vlhká ani studená.   
  
                              § 189  
  
                            Konvertory  
  
     (1) Ovládací  části skláp ěcího  za řízení konvertor ů  musí být  
opat řeny blokováním nebo uspo řádány  tak, aby se p ředešlo náhodným  
pohyb ům konvertor ů p ři provozu, prohlídkách nebo opravách. P řívody  
kyslíku  nebo  vzduchu  do  konvertor ů  musí  být  zajišt ěny  p řed  
přívodem nebo nasátím ho řlavého nebo výbušného plynu do potrubí.  



  
     (2) Pro  vsazování p řísad  musí být  zajišt ěny násypné  žlaby  
nebo jinak zabrán ěno padání t ěchto materiál ů pod konvertor.  
  
     (3) Obsluha  konvertoru musí  být upozorn ěna  na jeho  pohyby  
zvukovými a sv ětelnými signály; p řed litím strusky nebo oceli musí  
být upozorn ěni i pracovníci zdržující se pod plošinou konvertor u.  
  
     (4) V dob ě  provozu nebo p ři  opravách konvertoru je  zakázán  
vstup nepovolaným osobám pod konvertor; p ři oklepávání trysky nebo  
odtahové  šachty  musí  být  všem  pracovník ům  zabrán ěn vstup pod  
konvertor.   
  
                              § 190  
  
                     Obloukové elektrické pece  
  
     (1) Práce  na klenb ě  obloukové elektrické  pece (nastavování  
elektrod, oprava  klenby, chlazení apod.) smí  být provád ěna až po  
vypnutí elektrického proudu.  
  
     (2) P ři  práci  na  klenb ě  musí  pracovníci  stát  na kovové  
konstrukci nebo na zvláš ť z řízené pracovní plošin ě.  
  
     (3) P ři nasazení  pevné vsázky se  smí s pecí  otá čet jen p ři  
zdvižených elektrodách a po vypnutí elektrického pr oudu.   
  
                              § 191  
  
                     Induk ční elektrické pece  
  
     (1) P ři   provozu   induk ční   elektrické   pece   musí   být  
kontrolována teplota chladicí vody a pr ůchod chladicího vzduchu.  
  
     (2) Jakékoliv  manipulace  v  peci  (rovnání v sázky sochorem,  
měření teploty tavby  apod.) sm ějí  být provád ěny  jen po  vypnutí  
elektrického proudu, není-li bezpe čnost pracovníka zajišt ěna jiným  
způsobem.   
  
                              § 192  
  
                           Kupolové pece  
  
     (1) Výpusti  strusky  a  kovu  musí  být  vyba veny  zást ěnami  
zabra ňujícími rozst řiku strusky nebo kovu do okolí.  
  
     (2) Potrubí pro  p řívod v ětru (vzduchu) musí  být poblíž pece  
opat řeno šoupátky  nebo hradítky, která  se automaticky uzavírají,  
dojde-li k p řerušení dodávky v ětru (vzduchu).  
  
     (3) P ři vypoušt ění strusky nebo tekutého kovu  se nesmí nikdo  
zdržovat proti vypoušt ěcímu žlábku.  
  
     (4) P ři opravách uvnit ř  pece  musí  být pracovníci zajišt ěni  
ochranným krytem nebo musí být zavážecí dve ře uzav řeny a zajišt ěny  
proti otev ření.  
  
     (5) P ři  čist ění   dna  pece  musí   být  okolí  pece   suché  
a v blízkosti pece se nesm ějí zdržovat nepovolané osoby.  
  
     (6) Stav  vyzdívky   musí   být  pravideln ě   a  prokazateln ě  



kontrolován.   
  
                              § 193  
  
                           Hlubinné pece  
  
     (1) Koruna  hlubinné pece  musí být  stále p řikryta p říklopem  
(víkem), který  se smí otvírat  jen p ři sázení  nebo vyprazd ňování  
pece. Prostory pod hlubinnými pecemi musí být v ětrány.  
  
     (2) Do prostoru pod hlubinné pece musí vstupov at vždy alespo ň  
dva  pracovníci  vybavení  detektorem  pro  zjiš ťování koncentrace  
nebezpe čného plynu (nap říklad CO).  
  
     (3) P ři opravách  vyzdívek uvnit ř pecí musí  být prostor pece  
řádně odv ětrán a hlavní  uzáv ěr plynu bezpe čně zajišt ěn (nap říklad  
zaslepením).  
  
     (4) Vchod do prostoru pod hlubinné pece musí m ít bezpe čnostní  
ozna čení.   
  
                           JEDENÁCTÁ ČÁST  
                       Elektrická za řízení  
  
                              § 194  
  
                        Spole čná ustanovení  
  
     (1) Elektrická  za řízení musí  být p řed  uvedením do  provozu  
odborn ě prov ěřena a vyzkoušena.  
  
     (2) Elektrická za řízení se sm ějí používat (provozovat) jen za  
provozních  a  pracovních  podmínek,  pro  které by la konstruována  
a vyrobena.  
  
     (3) Všechny části  elektrického za řízení musí  být mechanicky  
pevné,  spolehliv ě upevn ěné  a nesm ějí  ovliv ňovat nep řízniv ě jiná  
zařízení; musí být dostate čně dimenzovány a chrán ěny proti ú čink ům  
zkratových proud ů a p řetížení.  
  
     (4) Části elektrických  za řízení musí být  provedeny tak, aby  
na místech,  jimiž protéká elektrický proud,  nemoh lo za obvyklých  
podmínek dojít k nebezpe čnému oh řátí vodi čů.  
  
     (5) Elektrická za řízení  musí být upravena  tak, aby je  bylo  
možno podle pot řeby vypnout.  
  
     (6) Elektrická  za řízení uvád ěná  do provozu  po částech musí  
mít  nehotové  části  za řízení  spolehliv ě  odpojeny a zabezpe čeny  
proti  nežádoucímu zapojení,  pop řípad ě musí  být jinak zajišt ěny,  
aby ve stavu pod nap ětím nedošlo k ohrožení osob.  
  
     (7) Elektrická za řízení,  u  kterých  se  zjistí, že ohrožují  
život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a z ajišt ěna.   
  
                              § 195  
  
                         Elektrická vedení  
  
     (1) Elektrická vedení musí být uložena  a prov edena tak,  aby  
byla p řehledná, co nejkratší a aby se k řižovala jen v od ůvodn ěných  



případech.  
  
     (2) Pr ůchody elektrických vedení  st ěnami a konstrukcemi musí  
být  provedeny  tak,  aby  nebylo  ohrožováno  elek trické  vedení,  
podklady, ani okolní prostory.  
  
     (3) Vzdálenosti vodi čů a kabel ů  navzájem, od částí budov, od  
nosných a  jiných konstrukcí, musí být  voleny podl e druhu izolace  
a zp ůsobu jejich uložení.  
  
     (4) Spoje, jimiž se izolovaná  elektrická vede ní spojují nebo  
připojují,  nesm ějí snižovat  stupe ň izolace  elektrického vedení.  
V trubkách  a  podobném  úložném   materiálu  nesm ějí  být  vodi če  
spojovány.   
  
                              § 196  
  
              Pohyblivá a poddajná elektrická veden í  
  
     (1) Pohyblivé a poddajné p řívody musí být kladeny a používány  
tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajišt ěny proti posunutí  
a vytržení ze svorek a zabezpe čeny proti zkroucení žil.  
  
     (2) P ři používání rozpojitelných spoj ů nesmí být v rozpojeném  
stavu nap ětí na kontaktech vidlic.  
  
     (3) Elektrická   za řízení,  která   se  napojují   pohyblivým  
přívodem, musí  být p ři p řemis ťování odpojena  od elektrické sít ě,  
pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat po d nap ětím.   
  
                              § 197  
  
             Prozatímní (do časná) elektrická za řízení  
  
     (1) Prozatímní elektrická za řízení nebo jejich části musí být  
v dob ě,  kdy  nejsou  používány,  vypnuty,  pokud  jejich   vypnutí  
neohrozí bezpe čnost osob a technických za řízení.  
  
     (2) Hlavní  vypína č  musí  být  trvale  p řístupný a viditeln ě  
ozna čen.  
  
     (3) Prozatímní   elektrická  za řízení   se  nesm ějí  z řizovat  
v prost ředí s nebezpe čím výbuchu.   
  
                              § 198  
  
            Elektrická za řízení na pracovních strojích  
  
     (1) Stroje, za řízení  nebo jejich části  musí být zabezpe čeny  
proti samovolnému  spušt ění po p řechodné ztrát ě  nap ětí v síti; to  
se  netýká  p řípad ů,  u  nichž  samovolné  spušt ění  není  spojeno  
s nebezpe čím úrazu, poruchy nebo provozní nehody.  
  
     (2) K samovolnému  spušt ění stroje nebo  za řízení nesmí dojít  
ani v p řípadech nahodilých zkrat ů  nebo zemních spojení v řídicích  
obvodech. Porucha v řídicích  obvodech nesmí znemožnit ani nouzové  
nebo havarijní zastavení stroje.   
  
                              § 199  
  
                         Ochranná opat ření  



  
     Elektrická   za řízení  musí   být  ve   všech  svých  částech  
konstruována,  vyrobena,  montována  a  provozována  s p řihlédnutím  
k provoznímu nap ětí tak, aby nebyla p ři obvyklém používání zdrojem  
úrazu, požáru nebo výbuchu.  
  
     Zejména se musí u činit opat ření  
 a) proti dotyku  nebo p řiblížení k  částem s nebezpe čným  nap ětím  
    (živým částem),  
 b) proti nebezpe čnému  dotykovému nap ětí na  p řístupných vodivých  
    neživých   částech  (nap říklad   obalech,  pouzdrech,  krytech  
    a konstrukcích),  
 c) proti škodlivým ú čink ům atmosférických výboj ů,  
 d) proti nebezpe čí vyplývajícímu z náboj ů statické elekt řiny,  
 e) proti nebezpe čným ú čink ům elektrického oblouku,  
 f) proti škodlivému p ůsobení prost ředí na bezpe čnost elektrického  
    za řízení.   
  
                           DVANÁCTÁ ČÁST  
                    Ná řadí a pracovní pom ůcky  
  
                              § 200  
  
                           Ru ční ná řadí  
  
     (1) Rukojeti,  násady  a  jiná  místa,  kde  j e  t řeba ná řadí  
uchopit,  musí být  hladce opracována  a vhodn ě  tvarována. Násady  
a rukojeti musí být zajišt ěny proti uvoln ění.  
  
     (2) Úderné  plochy  a  hroty  ná řadí  nesm ějí  mít ot řep nebo  
trhliny.  
  
     (3) V prost ředí a na  pracovištích, kde je nebezpe čí výbuchu,  
musí být používáno ná řadí z nejisk řícího materiálu.  
  
     (4) Kladiva,  seká če,  tužlíky  (temováky)  a  obdobné ná řadí  
ur čené  pro  práci  s   kaleným  nebo  jinak  tepeln ě  zpracovaným  
materiálem nesm ějí být zhotoveny z materiálu, který se odšt ěpuje.  
  
     (5) Klešt ě,  kterých  se  užívá  k  uchopení nebo p řidržování  
materiálu p ři  kování, musí mít  tvar odpovídající tvaru  kovan ého  
materiálu.   
  
                              § 201  
  
                      Mechanické ru ční ná řadí  
  
     (1) Mechanické  ru ční  ná řadí  musí  být  provedeno  tak, aby  
zajiš ťovalo  bezpe čné upínání  nástroje a  aby nep řipoušt ělo  styk  
obsluhy s  pohybujícími se částmi  mechanického ústrojí, pop řípad ě  
nástroje.  
  
     (2) Spoušt ěcí a zastavovací ovláda če musí být snadno a rychle  
ovladatelné  a  nesmí   umož ňovat  náhodné  spušt ění  mechanického  
ru čního  ná řadí  nebo  zaseknutí  p říslušného  ovláda če,  pokud je  
nářadí v chodu.  
  
     (3) Části  sloužící k  uchopení a  držení musí  být tvar ovány  
tak, aby  nedocházelo u pracovník ů  k nadm ěrné únav ě  a deformacím  
rukou.  
  



     (4) Dvou čelis ťová sklí čidla  nesm ějí být používána  k upínání  
nástroj ů s rota čním pohybem.  
  
     (5) Se řizování, čist ění, mazání  a opravy mechanického ná řadí  
smějí být provád ěny, jen je-li ná řadí v klidu.  
  
     (6) P ři  používání   mechanického  ná řadí  se   musí  chránit  
pohyblivé p řívody  elektrického proudu, stla čeného  vzduchu a jiné  
energie vhodným zp ůsobem proti poškození.  
  
     (7) Mechanické  ru ční ná řadí  se smí  odkládat, p řenášet nebo  
opoušt ět, jen když je v klidu.   
  
                              § 202  
  
                        Pneumatické ná řadí  
  
     (1) Rychlospojky  s  poškozeným   bajonetovým  uzáv ěrem  nebo  
t ěsněním se nesm ějí používat.  
  
     (2) Odbo čka  potrubí  pro  upevn ění  pryžové  hadice musí být  
opat řena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventile m.  
  
     (3) P ři  používání  pneumatického  ná řadí  nesmí tlak vzduchu  
překro čit stanovené hodnoty.  
  
     (4) Pneumatické  nástroje nesm ějí  být po  použití uvol ňovány  
vyst řelováním.  
  
     (5) Hadice  musí být  p řed p řipojením  k pneumatickému ná řadí  
profouknuty stla čeným vzduchem.  
  
     (6) Pr ůtoku vzduchu nesmí být brán ěno ohýbáním hadic.  
  
     (7) Hadice  musí  být  na  nátrubku  zajišt ěna  sponou  proti  
sesmeknutí.  
  
     (8) P řed  provád ěním jakýchkoliv  úprav nebo  oprav musí  být  
u pneumatického ná řadí uzav řen p řívod vzduchu  a z hadice musí být  
vypušt ěn tlakový vzduch.   
  
                              § 203  
  
                   Ná řadí se spalovacím motorem  
  
     (1) K pohonu ná řadí se spalovacím motorem nesmí být používáno  
benzínu s nebezpe čnými látkami jako p řísadami.  
  
     (2) Pohonné  hmoty sm ějí  být dopl ňovány  jen p ři  zastaveném  
motoru.  
  
     (3) P ři  startování  musí  být  ná řadí  se spalovacím motorem  
postaveno  spolehliv ě  na  pevném  podklad ě  a  p řidržováno rukou.  
Startovací š ňůra nesmí být p ři startování omotávána okolo ruky.   
  
                              § 204  
  
                       Vst řelovací p řístroje  
  
     (1) Vst řelovací p řístroje musí být opat řeny  
 a) ochranou  obsluhy  p řed  odraženými  h řeby, úlomky, st řepinami  



    a podobnými pevnými částicemi,  
 b) za řízením zajiš ťujícím, že nedojde k odpálení, nebude-li záv ěr  
    úpln ě  uzav řen a  hlave ň p řístroje  p řitla čena k  nast řelované  
    ploše,  
 c) za řízením  zabra ňujícím  samovolnému   odpálení  p ři  nabíjení  
    vst řelovacího p řístroje nebo p ři pádu nabitého p řístroje.  
  
     (2) Vst řelovací p řístroje nesm ějí být skladovány nabité.  
  
     (3) Vst řelovací  p řístroje  musí  být   v  dob ě,  kdy  nejsou  
používány, v uzamykatelném obalu.  
  
     (4) P řenášet a p řepravovat vst řelovací  p řístroje se smí, jen  
když nejsou nabité.  
  
     (5) Ze   stanovišt ě,  které   nezaru čuje  vst řelova či  dobrou  
stabilitu, je vst řelování zakázáno.   
  
                              § 205  
  
                 Op ěrné, dvojité a záv ěsné žeb říky  
  
     (1) Žeb říky  musí  být  zhotoveny  z  takových materiál ů, aby  
bezpe čně snesly požadované zatížení.  
  
     (2) Žeb říky  musí  mít  jednotnou  vzdálenost  p ří člí nejvíce  
0,33 m; p ří čle se nesm ějí v bo čnicích otá čet.  
  
     (3) Dvojité žeb říky musí  být opat řeny zajiš ťovacími řetízky,  
táhly a kováním.   
  
                              § 206  
  
                     Výsuvné pojízdné žeb říky  
  
     (1) Žeb říky  musí  být  opat řeny  samo činn ě  p ůsobící brzdou,  
sklonom ěrem,  vodováhou a  podp ěrami a  musí na  nich být ozna čena  
jejich nosnost.  
  
     (2) P ři používání žeb řík ů musí být jejich kola zabrzd ěna nebo  
založena a zajiš ťovací patky vysunuty.  
  
     (3) P ři  doprav ě  žeb řík ů  musí  být  vysouvací část zasunuta  
a zajišt ěna proti samovolnému vysunutí.   
  
  
                           T ŘINÁCTÁ ČÁST  
                             zrušena  
  
                            PRVNÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 207  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 208  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 209  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 210  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 211  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 212  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 213  
  
    
                             zrušen  
  
                           DRUHÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 214  
  
    
                             zrušen  
  
                            T ŘETÍ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 215  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 216  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 217  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 218  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 219  
  
    
                             zrušen  



  
                              § 220  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 221  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 222  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 223  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 224  
  
    
                             zrušen  
  
                           ČTVRTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 225  
  
                             zrušen  
  
                            PÁTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 226  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 227  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 228  
  
    
                             zrušen  
  
                            ŠESTÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 229  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 230  
  



    
                             zrušen  
  
                           SEDMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 231  
  
    
                             zrušen  
  
                            OSMÝ ODDÍL  
                             zrušen  
  
                              § 232  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 233  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 234  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 235  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 236  
  
    
                             zrušen  
  
                           ČTRNÁCTÁ ČÁST  
                  Nebezpe čné látky a nebezpe čné  
                             zá ření  
  
                              § 237  
  
                         Nebezpe čné látky  
  
     (1) P ři  výrob ě nebezpe čných  látek musí  být zabrán ěno úniku  
t ěchto látek do prostoru pracoviš ť.  
  
     (2) Nádrže a  provozní za řízení obsahující  nebezpe čné látky,  
u nichž  m ůže dojít  vlivem ú čink ů  statické elekt řiny  k ohrožení  
stability jejich obsahu, musí být uzemn ěny.  
  
     (3) Za řízení, jeho sou části  a prostory obsahující nebezpe čné  
látky musí být ozna čeny bezpe čnostním ozna čením.  
  
     (4) Pracovišt ě  s   výskytem  nebezpe čných  látek   musí  být  
opat řena dostate čným množstvím asana čních prost ředk ů.  
  
     (5) Pracovníci,  kte ří  p řicházejí  do  styku  s nebezpe čnými  



látkami,  musí  být  organizací   v  pot řebném  rozsahu  seznámeni  
s ú činky  t ěchto   látek,  se  zp ůsoby,   jak  s  nimi   zacházet,  
s ochrannými  opat řeními, se  zásadami první  pomoci, s pot řebnými  
asana čními postupy a s postupy p ři likvidaci poruch a havárií.   
  
                              § 238  
  
                   Skladování nebezpe čných látek  
  
     (1) Nebezpe čné  látky  sm ějí  být  skladovány  jen na místech  
k tomu ur čených v p ředepsaném množství  a v bezpe čných obalech; na  
obalech musí  být vyzna čen jejich  obsah a bezpe čnostní  ozna čení.  
Spole čně  skladovat  se  sm ějí  jen  ty  nebezpe čné  látky (jejich  
směsi), které spolu nebezpe čně nereagují.  
  
     (2) Zásobníky  pro  skladování  nebezpe čných  látek  musí být  
opat řeny bezpe čnostním za řízením  odpovídajícím druhu skladovaného  
materiálu,   jalovou   výpustí   pro   vyprazd ňování,  pokud  není  
vyprazd ňování  zajišt ěno  jinak,  a  za řízením  na  m ěření teploty  
uvnit ř zásobníku.  
  
     (3) Armatury cisteren  a nádrží musí  být po d obu  skladování  
opat řeny spolehlivými uzamykatelnými kryty.   
  
                              § 239  
  
                             Žíraviny  
  
     (1) P ři  vyprazd ňování nádob  se žíravinami  musí být použito  
vhodné vykláp ěcí za řízení.  
  
     (2) Asanace    obal ů,   stroj ů,    za řízení,   ploch    apod.  
kontaminovaných  žíravinami  se  musí  provést  oka mžit ě.  Použitý  
asana ční materiál se nesmí skladovat.   
  
                              § 240  
  
                              Zá ření  
  
     (1) Zdroje   intenzívního  infra červeného   a  ultrafialového  
záření musí být stín ěny v bezprost řední blízkosti zdroje.  
  
     (2) V  prostorech,  v  nichž  se  používá osob ních ochranných  
pracovních  prost ředk ů  na  ochranu  zraku  p řed škodlivými ú činky  
infra červeného  zá ření,  musí  být  zajišt ěno  p řiměřené osv ětlení  
vyrovnávající  úbytek sv ětla  vyvolaný p ředepsanou  ochranou zraku  
před infra červeným zá řením.  
  
     (3) Laserové  p řístroje  musí   být  vybaveny  optickou  nebo  
akustickou  signalizací chodu  a zajišt ěny  proti náhodnému  úniku  
záření  p ři poruše  p řístroje.  Barva  optického signálu  musí být  
volena tak,  aby signál byl  viditelný p ři použití  individuálních  
ochranných filtr ů.  
  
     (4) Ochranný pláš ť zdroje musí být zajišt ěn tak, aby jej bylo  
možno sejmout jen p ři vypnutém proudu a vybitých kondenzátorech.  
  
     (5) Pozorovací  a  se řizovací  systémy  umož ňující  pohled do  
dráhy  paprsku  musí  být   opat řeny  ochranným  za řízením,  které  
znemožňuje ohrožení zdraví p ůsobením paprsk ů.  
  



     (6) Pracovní  prostory, ve  kterých se  pracuj e s  laserovými  
paprsky, musí  být ozna čeny; vchod do  místnosti musí být zajišt ěn  
tak,  aby  p ři  otev ření  dve ří  nebyli  pracovníci  vn ě místnosti  
ohroženi zá řením.  
  
     (7) V místnosti, kde se pracuje s laserovými p aprsky, nesm ějí  
být  uloženy výbušné  nebo  ho řlavé  látky, pokud  nejsou pot řebné  
k provozu  laseru. Používá-li  se jako  chladicího média kapalných  
plyn ů, musí být zajišt ěno nucené v ětrání místností.  
  
     (8) Laserový p řístroj pracující v neviditelné oblasti spektra  
nesmí být ponechán v činnosti bez dozoru.  
  
     (9) Pracovníci  zam ěstnaní  v  prostoru  p ůsobení  laserových  
paprsk ů musí být pou čeni o ochranných opat řeních.   
  
                           PATNÁCTÁ ČÁST  
                      Záv ěre čná ustanovení  
  
                              § 241  
  
    
                             zrušen  
  
                              § 242  
  
                       Zrušovací ustanovení  
  
     Zrušují se tyto p ředpisy:  
  
     1. na řízení  č.  8/1885,  vydané  ministeriem  v ěcí vnit řních  
a obchodu  dne  17.ledna  1885,  jímž  na  ochranu osob p ři výrob ě  
zápalného  zboží  fosforového  zam ěstnaných  vydávají  se p ředpisy  
o za řízeních  a opat řeních,  jichž v  provozovacích závodech t řeba  
šet řiti;  
  
     2. na řízení  c.k. místodržitele  pro Čechy  ode dne 30.kv ětna  
č. 10103  č. 28/1892 Zákoníku zemského  království Českého, jež se  
tý če  opat ření bezpe čnostních  k ochran ě  d ělník ů zam ěstnaných  na  
věžích, st řechách, ve studnicích atd.;  
  
     3. na řízení  c.k. místodržitele  pro království  České ze dne  
12.b řezna  1907  č.  33/1907  č.  1982  praes. - Zákoníku zemského  
království   Českého,  o   opat řeních  k   zabrán ění  úraz ům   p ři  
hospodá řských  strojích  ve  zn ění  vyhlášení  č. 23/1908 Zákoníku  
zemského království Českého;  
  
     4. na řízení c.k.  místodržitele na Morav ě  ze dne 28.prosince  
1910  č.  2/1911  Zákon ů   a  Na řízení  zemských  pro  Markrabství  
Moravské, o ochran ě proti úraz ům při hospodá řských strojích;  
  
     5. na řízení  c.k.  zemského  presidenta  ve  Slezsku  ze  dne  
2.b řezna  1911, čís.  X-118/2, č.  13/1911 Zákon ů  a na řízení  pro  
vojvodství Horní a  dolní Slezsko, jež se tý če  zamezení nehod p ři  
používání hospodá řských stroj ů;  
  
     6. na řízení ministeria obchodu v  dohod ě s ministeriem vnitra  
ze dne 23.srpna  1911 č. 169/1911 ř.z., jímž  se vydávají zvláštní  
předpisy  na  ochranu  života  a  zdraví  d ělník ů v živnostenských  
závodech,  ve kterých  se konají  knihtiska řské a kamenotiska řské,  
jakož i písmolitecké práce;  



  
     7. na řízení ministeria obchodu v  dohod ě s ministeriem vnitra  
ze dne 22.srpna  1911 č. 172/1911 ř.z., jímž  se vydávají p ředpisy  
na   ochranu   života   a   zdraví   d ělník ů   p ři  cukrovarnictví  
zaměstnaných;  
  
     8. na řízení ministeria obchodu v  dohod ě s ministeriem vnitra  
a ministeriem  ve řejných prací  ze  dne  25.zá ří 1911  č. 199/1911  
ř.z., jímž se vydávají p ředpisy na ochranu života a zdraví d ělník ů  
při výrob ě papíru zam ěstnaných;  
  
     9. na řízení ministeria ve řejných prací v dohod ě s ministeriem  
železnic  ze  dne  9.ledna  1912  č.  11/1912  ř.z.,  jímž se m ění  
ustanovení o zkoušení lokomotivních kotl ů;  
  
     10. výnos ministerstva  sociální pé če z  října 1924 čj.  3952  
(G-24)   Ochrana  zdraví   d ělník ů  pracujících   s  pneumatickými  
nástroji;  
  
     11. vyhláška ministra  hospodá řství a práce  č. 730/1944 Ú.l.  
nejvyšším p řípustném p řetlaku pln ění methanu a svítiplynu;  
  
     12. výnos ministerstva hospodá řství a  práce z 12.3.1945 čj.:  
AIII/2-4130-7/3-1945  -  Sm ěrnice  na   ochranu  života  a  zdraví  
dělník ů,  zam ěstnaných   pracemi  nat ěra čskými  a   to  post řikem,  
namáčením a nát ěrem;  
  
     13. vyhláška   ministerstva   techniky   č.   3534/1948  Ú.l.  
o používání trubkového lešení p ři pozemních stavbách;  
  
     14. vyhláška  ministerstev  t ěžkého   pr ůmyslu  a  vnitra  č.  
75/1951 Ú.l. o zákazu pln ění  a o n ěkterých opat řeních, týkajících  
se nevyužitých p řenosných lahví;  
  
     15. vyhláška ministerstva stavebního pr ůmyslu č. 90/1952 Ú.l.  
o používání lanového lešení a lanových výtah ů na stavbách;  
  
     16. vyhláška ministerstva stavebnictví č. 35/1956 Ú.l.,kterou  
se  vydávají p ředpisy  o bezpe čnosti  p ři práci  na stavb ě zd ěných  
továrních komín ů;  
  
     17. vyhláška ministerstev zem ědělství  a lesního hospodá řství  
č. 135/1956  Ú.l. o bezpe čnosti  p ři práci v  provozních objektech  
a za řízeních zem ědělských závod ů;  
  
     18. vyhláška ÚRO č. 253/1956 Ú.l.  o bezpe čnosti p ři práci na  
mechanických lisech.  
  
     Platnosti pozbývá  
  
     Sm ěrnice  ministerstva  práce  a  sociální  pé če  k provád ění  
všeobecných  p ředpis ů  na  ochranu   života  a  zdraví  p ři  práci  
v textilní výrob ě,  uve řejn ěná ve Sbírce ob ěžník ů  pro KNV po ř. č.  
1355/50, Zn. I/4-4120-14/12-50.   
  
                              § 243  
  
                             Ú činnost  
  
     Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. července 1982.  
  



                            P ředseda:  
  
                         Dr. Bartík v.r.   
  
    
  
                              P říl.1  
  
    
                             zrušena  

 


