
NÁVOD V DOBÌ OBSLUHY VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

Vlajkový stožár je zaøízení, sloužící k vyvìšení státní, národních, a reklamních vlajek. Vyskytuje se ve verzi jedno nebo vícesegmentový zhotovený z hliníkových nebo 
sklolaminátových materiálù. 
Vlajkový stožár mùže být umístìný:

• v pevné patce, skládající se z roury, která se zabetonuje a do které se stožár vloží

• ve sklopné patce, skládající se ze dvou èástí spojených èepem. Kotevní dráty sklopné patky  jsou zabetonované a k nim je patka pomocí matic pøipevnìna
Vlajkové stožáry se vyrábí v rozmìru 5 -12 metrù
Stožáry mají být upevnìny a umístìny tak, aby neohrožovaly osoby a majetek.
Zásady bezpeèného provozu stožárù vyžadují splnìní bezpeènostvních a hygienických pøedpisù a norem v místì jejich umístìní.
Vlajkové stožáry umístìné  na budovách,  je nutno podle projektu nebo podle norem  uzemnit v souladu s platnými pøedpisy.  Na  takové umístìní stožáru musí být 
vypracována stavební dokumentace a schválena pøíslušnými orgány.
Vlajkové stožáry umístìné na budovách, které mají zvýšené nebezpeèí výbuchu nebo požáru, musí být uzemìny a chránìny proti elektrostatickému výboji dle platných 
norem. Na takové umístìní stožáru musí být vypracována stavební dokumentace a schválena pøíslušnými orgány.
Pravidelně minimálně měsíčně kontrolujeme jednotlivé části stožáru a patek zda nejsou uvolněné šrouby a poškozené a uvolněné díly stožáru. U stožáru se 
spouštěcím ramenem dbáme na dotažení ramen k hlavici ramene. 
Bìhem  údržby stožáru je nutná kontrola všech dílù a pevnost a funkènost  jejich spojení. 
Údržba stožáru se provádí pøi složeném stožáru. Skládání stožáru se provádí v okamžiku, kdy nejsou v okolí žádné osoby a pøemìtsy, které by pádme stožáru mohly být 
poškozeny. Stožár se skládán s maximální pozornosti a to za souèinosti minimálnì 3 osob k tomu urèených. 
Položení stožáru se mùže provádìt pouze v pøípadì, že vítr nepøekroèí st. 3 Beauforta [do 19 km/h(5,4 m/s)].
U stožáru se sklopnou patkou napø. Baner se mùže pokládat stožár i pøi silnìjším vìtru do st. 4  Beauforta, a vždy záleží na výšce stožáru, který se pokládá.  

1. Pøed skopením stožáru je nutno si pøipravit plán prací
2. Místo skládání stožáru je nutne nejprve oèistit a vyrovnat.
3. Okolí terénu je nutno zabezpeèit pøed vstupem nepovolaných osob
4. Vlajku sundáme ze stožáru v pøípadì typu stožáru Standard, Super Lux, SW, SW Lux
5.1. Stožár s pevnou patkou

a) Vysadíme stožár z patky a položíme ji na drsnou podložku a postupnì pomalu nakláníme stožár za souèasného zapøení dolníèásti proti uklouznutí.  . 
b) Jedna osoba zabezpeèí dolní èást stožáru proti uklouznutí a další dvì osoby pomalu skládají stožár – ruèkují po tìle stožáru. To provádí až do doby, kdy se stožár položí na zem.
5.2. Stožár se sklopnou patkou

a) Dolní a horníèást sklopné patky se spojí pomocí èepu.
b) Pomocí pøíslušného klíèe se odšroubují horní matice a uvolní se horní díl sklopné patky. Stožár obsluha udržuje v kolmé poloze.
c) Obsluha se postaví na stranu èepu a pomalu stupòovitì naklání stožár smìrem k zemi až do vodorovné polohy.

6. Po provedení všech úkonù údržby stožáru se postavení stožáru provede v opaèném poøadí než jeho sklápìní. 
7. Údržbu stožáru je nutno provést pokud možno co nejrychleji, nejpøesnìji a to pouze osobbami k tomu pøedem urèenými a proškolenými.
V pøípadì, že se zjistí špatný technický stav stožáru, je nutno neprodlenì informovat pøislušné pracovníky a zajistit výmìnu poškozených dílù za bezvadné. V tomto pøípadì, nejsou-li 
náhradní dílyk dispozici zajisti uložení stožáru do doby jeho opravy v chránìných prostorách firmy.
Zabrání se

1. Provádìní èinosti souvisejících s údržbou  a provozováním stožáru v rozporu s instrukcí na obsluhu vlajkových stožárù
2. Použití stožáru v podnmínkách , které neodpovídají technické dokumentaci stožáru nebo  dokumentaci na obsluhu stožáru.




