
Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce v lesnictví 
  
  

1.1      Základní povinnosti zaměstnavatele  
  

- Nepověřovat zaměstnance pracemi, jejichž  výkon by neodpovídal jejich 
schopnostem (pro které nesplňují kvalifikační předpoklady). 

- Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti 
a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

- Organizovat práci a provádění pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nepracovali osamoceně. 

- Zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči, zejména preventivní prohlídky 
a mimořádné preventivní prohlídky v rozsahu stanoveném právními předpisy nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu hygienické služby. 

- Zajistit vybavení používaných strojů a zařízení stanoveným ochranným zařízením. 
- Informovat zaměstnance o riziku poškození zdraví při nedodržování stanovené 

expoziční doby práce s řetězovou pilou. 
- Zajistit, aby zaměstnanci nepoužívali zařízení se spalovacím motorem v uzavřených 

prostorách, kde není dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrání. 
- Informovat zaměstnance o  zákazech prací při těžbě, soustřeďování, odvozu 

a manipulaci dříví a při práci s řetězovou pilou. 
- Upozornit zaměstnance na zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek 

na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště. 
- Zajistit vyškolení potřebného počtu zaměstnanců pro poskytování první pomoci 

a informovat zaměstnance o postupu při vzniku a následném šetření pracovního 
úrazu. 

- Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, nelze-li rizika 
odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti 
organizace práce. 

- Poskytovat OOPP podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení 
rizik, která   zaměstnance při výkonu    práce ohrožují a podle konkrétních podmínek 
práce.  

  
  

1.2      Základní povinnosti zaměstnanců 
  
1. Pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které zaměstnanec splňuje 

kvalifikační předpoklady. 
2. Dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zásady bezpečného chování na pracovišti. 
3. Dodržovat stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmínky na pracovišti 

vyžadují odlišné řešení, postupovat v souladu se zásadami bezpečné práce. 
4. Nepracovat nikdy osamoceně. 
5. Absolvovat předepsané lékařské prohlídky a dodržovat stanovený pracovní režim.  
6. Nepřekračovat maximální expoziční dobu určenou hygienikem pro obsluhu řetězové 

pily. Během stanovených přestávek nepracovat s řetězovou pilou. 
7. Nepoužívat zařízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajištěn dostatečný 

rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání.  



8. Dodržovat při práci zejména tyto zákazy: 
a) při těžbě dříví 

- nekácet stromy za bouřky, silného větru, za mrazu silnějšího než - 20 C, 
při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou výšku kácených stromů a v blízkosti 
silnice a železnice, bez předchozího zajištění bezpečnosti provozu na těchto 
komunikacích, 

- nepodřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá, 
- nekácet jiný strom přes strom zavěšený, 
- neopracovávat stromy ležící pod závěsem; 
- neodstraňovat zavěšené stromy tzv. špalkováním, 
  

b)  při soustřeďování dříví 
- nepracovat se soustřeďovacím prostředkem za bouřky, silného větru 

a při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou délku kácených stromů, 
- neprovádět soustřeďování dříví, jsou-li v prostoru ohroženém lanem navijáku 

další osoby; 
  

c)  při odvozu dříví 
- nepohybovat se po dobu manipulace s břemenem v dosahu zdvihacího zařízení 

(hydraulické ruky) a břemene, 
- nepracovat se zdvihacím zařízením v  ochranném pásmu vysokého a velmi 

vysokého napětí, 
- nepoužívat zdvihací zařízení je-li poškozené, 
- nemanipulovat se zdvihacím zařízením bez vysunutých podpěr a stabilizované 

polohy odvozní soupravy, 
- nepohybovat se po odjištění klanic mezi soupravou a skládkou, není-li náklad 

zajištěn; 
  

d)  při manipulaci dříví 
- nevstupovat na hromadu dříví a při zkracování napružených kmenů nezaujímat 

polohu ve směru pružení kmene, 
- nepřidržovat kmen, který zkracuješ, rukou nebo nohou; 
  

e)  při práci s řetězovou pilou 
- nepoužívat pilu s  nefunkční brzdou řetězu, spojkou nebo zachycovačem 

přetrženého řetězu a s opotřebeným řetězem, 
- nepracovat s pilou výše než v úrovni ramen a jsou-li v ohroženém prostoru 

další osoby. 
  

9. Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat ani jiné návykové látky na pracovišti a během 
pracovní doby ani mimo pracoviště. 

10. Jsi-li svědkem pracovního úrazu, poskytnout postiženému pomoc a ohlásit úraz jeho 
nadřízenému. Při šetření příčin vzniku úrazu spolupracovat se zaměstnavatelem 
a inspektorem SOD. 

11. Používat při práci jen osobní ochranné prostředky účinné proti riziku možného ohrožení 
zdraví.  

12. Nepracovat s poškozenými, nefunkčními OOPP. 
  
  
  



  
1.3        Základní zásady bezpečné práce 
  

- Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

- Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k prevenci rizik. 

- Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 
odstranění.  

- Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 
technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

- Vyhodnotit rizika a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

- Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky 
vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik, která se týkají 
jejich práce a pracoviště. 

  
  
1.4        Používání OOPP 
  

- Zajistit výměnu poškozených OOPP ihned při zjištění jejich poškození a ztrátě 
funkčnosti. 

- Udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání u svých 
zaměstnanců. 

- Poskytovat OOPP bezplatně a nenahrazovat jejich poskytování finančním plněním. 
- V prostředí, ve kterém oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění, poskytovat jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv. 
  

  
  
Zásady bezpečnosti práce při strojním obrábění dřeva 
  
1.1 Základní povinnosti zaměstnavatele 
  

- Nepověřovat zaměstnance pracemi, jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem 
(pro které nesplňují kvalifikační předpoklady). 

- Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti 
a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

- Organizovat práci a provádění pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nepracovali osamoceně. 

- Zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči, zejména preventivní prohlídky 
a mimořádné preventivní prohlídky v rozsahu stanoveném právními předpisy nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu hygienické služby. 

- Informovat zaměstnance o rizicích, která je při výkonu práce ohrožují a o opatřeních 
k omezení jejich působení. 

- Informovat zaměstnance o zákazech prací při obsluze dřevoobráběcích strojů. 



- Upozornit zaměstnance na zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek 
na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště. 

- Zajistit vyškolení potřebného počtu zaměstnanců pro poskytování první pomoci 
a informovat zaměstnance o postupu při vzniku a následném šetření pracovního 
úrazu. 

- Zajistit vybavení dřevoobráběcích strojů stanoveným ochranným zařízením. 
- Zajistit prostorové uspořádání pracoviště tak, aby byly respektovány požadavky 

hygienických předpisů. 
- Provádět pravidelné kontroly používaného strojního zařízení. 
- Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, nelze-li rizika 

odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti 
organizace práce. OOPP poskytovat podle vlastního seznamu, zpracovaného 
na základě vyhodnocení rizik, která zaměstnance při výkonu práce ohrožují a podle 
konkrétních podmínek práce.  

  
  
1.2 Základní povinnosti zaměstnance 
  

- Dodržovat při práci na dřevoobráběcích strojích stanovené pracovní postupy 
a pokyny výrobce k obsluze stroje. 

- Neodstraňovat ze stroje ochranné zařízení. 
- Neodstraňovat provozní poruchy, neprovádět nahazování a shazování řemenů, 

mazání a jiné nebezpečné manipulace za chodu stroje a doběhu stroje. 
- Neprovádět ruční čištění, odstraňování odpadů, např. pilin, třísek apod. za chodu 

a doběhu stroje. 
- K obrábění dřeva používat vhodně zvolené a bezchybné nástroje pro žádanou 

operaci, se správně nabroušenými řeznými částmi. 
- Při výměně nástroje  zkontrolovat správné uchycení a nastavení nástroje a po jeho 

výměně i správnou funkci při chodu naprázdno. 
- Při výměně nástroje zajistit vypínač proti nežádoucímu spuštění. 
- Po upnutí nástroje a před započetím práce zkontrolovat správný běh stroje, zařízení 

a nástroje. 
- Materiál začít obrábět teprve tehdy, až nástroj dosáhne stanovené řezné rychlosti. 
- Po vypnutí stroje nebrzdit doběh pohybujících se částí stroje a nástrojů rukou nebo 

působením jiného předmětu na část stroje, upínací zařízení (např. sklíčidlo), nástroj 
nebo obráběný materiál. 

- Nevzdalovat se v době pracovní činnosti anebo po jejím skončení  od spuštěného 
stroje, pokud není vypnut a pokud se nástroj ještě pohybuje. 

- Používat při obrábění materiálu delšího nebo širšího, než je pracovní stůl opěrné 
stojánky s otočnými válečky nebo podobné pomůcky. 

- Obrábět jen materiál, který neobsahuje nežádoucí kovové, popř. jiné části, které by 
mohly nástroj nebo zařízení poškodit. 

- Používat při práci  vhodný pracovní oděv, obuv a stanovené osobní ochranné 
pracovní prostředky poskytnuté zaměstnavatelem. 

  
  
1.3        Základní zásady bezpečné práce 
  

- Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 



- Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující  pracovní 
prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k prevenci rizik. 

- Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 
odstranění.  

- Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména  stav 
technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

- Vyhodnotit rizika a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

- Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky 
vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik, která se týkají 
jejich práce a pracoviště. 

  
Kotoučové pily 

  
- Neupravovat dodatečně (např. navrtáváním) pilové kotouče. 
- Při řezání dlouhých desek a trámů  zajistit, aby při jejich posuvu nedocházelo 

k namáhání pilového kotouče na ohyb. 
- Při řezání válcových dřev, polen, tyčí a podobného materiálu  používat pomůcky 

nebo přípravky k zabránění nežádoucího pootočení nebo překlopení řezaného 
materiálu. 

- Řezaný materiál netlačit k pilovému kotouči do řezu přímo tělem. Při řezání nestát 
v rovině pilového kotouče. 

- Při řezání používat krátkou vyztuženou zástěru k ochraně břišní části trupu. 
- Při ručním posuvu nepoužívat ochranné rukavice. Při strojním posuvu – 

a ve výjimečných případech i při ručním posuvu (např. povětrnostní podmínky 
při řezání palivového dřeva), používat jen tříprsté nebo víceprsté rukavice. 

- Odstraňovat piliny a odpadky dřeva ze stolu univerzální kotoučové pily za chodu 
stroje pouze s použitím laťky nebo jiné nekovové pomůcky. 

- Při řezání kulatiny palivového dřeva na pilách s podávací kolébkou, řezat vždy jen 
jeden kus. 

  
Frézky 

  
- Na srovnávacích frézkách neposouvat materiál  příliš rychle, zvláště dřevo sukovité, 

neubírat příliš tlustou třísku; při obrábění krátkého a úzkého materiálu (kratšího než 
400 mm) používat pomocné dřevěné nebo jiné pomůcky. 

- Na tloušťkovacích frézkách neopracovávat kratší materiály, než je vzdálenost osy 
hladkého válce od rýhovaného,  materiál  nevsunovat násilím. 

- U tloušťkovacích frézek používat při obsluze u přední části stroje krátkou 
vyztuženou zástěru k ochraně břišní části trupu. 

- Při přenášení nožů používat ochranná pouzdra, která chrání pracovníka 
před zraněním a nůž před poškozením. 

- Při obrábění stát bokem od vsunovaného materiálu. 
  

Pásové pily 
  

- Neprovádět volné přeřezávání tyčí na pásové pile. V nevyhnutelných případech 
použít přípravku, který zabrání pootočení tyče a poškození pilového pásu. 



- Nepoužívat natržené, vyštípnuté, zprohýbané, vyhřáté a jinak poškozené pilové pásy. 
- Při zavěšování, popř. ukládání pilových pásů umístit spoj na rovnou část pilového 

pásu. 
- Při manipulaci s pilovým pásem (přemisťování, výměna, ošetřování) dodržet zásady 

stanovené v technické dokumentaci dodávané se strojem. 
  
  
1.4        Používání OOPP 
  

- Zajistit výměnu poškozených OOPP ihned při zjištění jejich poškození a ztrátě 
funkčnosti. 

- Udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání u svých 
zaměstnanců. 

- Poskytovat OOPP bezplatně a nenahrazovat jejich poskytování finančním plněním. 
- V prostředí, ve kterém oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění, poskytovat jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv. 
 


