6.17.13.10. Dveře, vrata a
průlezné otvory
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/dvere-vrata-aprulezne-otvory
Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí příloha, 3.4 Dveře, vrata a průlezné
otvory.
3.4.1
Umístění, počet a rozměry dveří a vrat, jakož i používané materiály, jsou
určeny povahou práce a způsobem používání daných pracovišť nebo
prostorů. Prostor dveří nebo vrat nutný pro evakuaci osob a přístup k
nim musí být trvale volný a nesmí být zužován překážkami a provedení
křídel vrat musí v otevřené poloze umožnit jejich zajištění proti
samovolnému uzavření. Otevřená křídla dveří a vrat vedoucí do
venkovního prostoru nesmí ohrožovat provoz na přilehlých
komunikacích a v případě ohrožení musí být provedena jejich aretace v
krajních polohách.
3.4.2
Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad
podlahou náležitě výrazně označeny.
3.4.3
Kyvadlové (létací) dveře nebo vrata musí být průhledné nebo mít
průhledné výplně a musí být zajištěna možnost jejich aretace v krajních
polohách.
3.4.4
Nejsou-li prosklené nebo průhledné výplně dveří nebo vrat vyrobeny z

nerozbitného skla nebo bezpečnostního materiálu a existuje-li
nebezpečí zranění zaměstnanců v případě rozbití dveří nebo vrat, musí
být tyto výplně zajištěny proti mechanickému poškození.
3.4.5
Posuvné dveře musí být vybaveny bezpečnostním mechanismem, který
by zabraňoval jejich samovolnému vysunutí z rámu a vypadnutí
3.4.6
Sklopné a zdvižné dveře a vrata a otočná vrata musí být vybaveny
bezpečnostním mechanismem zabraňujícím jejich nechtěnému pohybu.
Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí
být označena značkami (například šikmým bezpečnostním
šrafováním)13).
3.4.7
Není-li zajištěn bezpečný průchod osob v bezprostřední blízkosti vrat
určených pro provoz dopravních prostředků, zaměstnavatel zajistí
samostatný vstup pro pěší; tento vstup musí být výrazně označen
značkou a trvale volně přístupný.
3.4.8
Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz
dopravních prostředků musí být opatřeny značkami označujícími riziko
střetu osob s překážkami13). Značky musí být viditelné při otevřených
vratech.
3.4.9
Dveře a vrata s automatickým ovládáním nesmí svým pohybem
ohrožovat zaměstnance a musí být učiněna taková opatření (například
zřízením signalizace na obou stranách komunikace), aby nedocházelo
ke srážkám dopravních prostředků. Musí být vybaveny snadno
rozpoznatelným a dostupným bezpečnostním mechanismem, případně
vybaveny zvukovou a světelnou signalizací jejich pohybu. V případě
výpadku energie, musí být umožněno jejich ruční ovládání.

3.4.10
Průlezné otvory musí mít dostatečné rozměry pro jejich používání
osobami. Průlezné otvory nesmějí mít žádný rozměr menší než 0,7 m ve
stropech a než 0,6 m u zřídka používaných vstupních otvorů do šachet
nebo kanálů. Uvedené rozměry vstupních otvorů nesmí být zužovány
žebříky nebo stupadly.
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