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Vzor školení 

 

Téma:  Bezpečnost práce v lesnictví 

(BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru) 

Rozsah:  2 až 3 hodiny 

  prezentace – Power point 

 

Osnova školení: 

• Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• Rizikové faktory 

• Osobní ochranné pracovní prostředky 

• Zdravotní způsobilost 

• Související předpisy 

 

Účastník školení obdrží: 

- Sylabus Bezpečnost práce v lesnictví (13 stran) 
- Článek Prevence rizik při práci v lese (33 stran) 
- Soubor letáků: 

o Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce 
v lesnictví 

o Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při těžbě 
dřeva 

o Fyzické osoby (OSVČ) dodržujte zásady bezpečné 
práce při těžbě dřeva! 

o Kácení stromů pomocí motorové řetězové pily 





 

 

 

Autor: Bc. Jakub Hrn�i�ík



Fyzické osoby 

(OSVČ) 

dOdržujte 

záSady bezpeČné  
práce  při 

těžbě dřeVa!

použití OOpp 
= OcHrana žiVOta a zdraVÍ při práci

používat základní OOpp pro ochranu: 

 hlavy, očí a sluchu, - 

rukou, nohou a těla! 

 vybavit se  obvazovým - 

balíčkem! 

KOntaKty:

Státní úřad inspekce práce
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava

iČ: 75046962
tel: 553 696 154
Fax: 553 626 672
opava@suip.cz 
 www.suip.cz 

Oblastní inspektoráty práce
praha@oip.cz 

stredni.cechy@oip.cz 
budejovice@oip.cz

plzen@oip.cz
usti@oip.cz

hradec@oip.cz
brno@oip.cz

ostrava@oip.cz

Státní úřad inspekce práce,
odbor bezpečnosti práce © září 2010

dodržovat při těžbě dřeva 
vždy správné a bezpečné 
pracovní postupy! 

používat pouze bezpečné 
pracovní nářadí!

zabezpečit správnou  
funkčnost bezpečnostních  
prvků ruční motorové  
řetězové pily!



OSOba  SamOStatně  VýděleČně 
Činná  (OSVČ)  
- samostatně podnikající fyzická osoba

Nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nedodržování bezpečných pracovních postupů při 
těžbě, odvětvování a při manipulaci s dřívím jsou nejčastějšími 
příčinami většiny pracovních úrazů vzniklých při těžbě dřeva.

Bezpečné pracovní postupy při práci v lese jsou uvedeny 
v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Podle tohoto nařízení je dána 
povinnost stanovit pracovní postup a organizovat práci v lese 
s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, 
zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost 
provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení 
zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, 
zvířaty nebo hmyzem.

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů jsou uvedeny v příloze 2 uvedeného nařízení a týkají 
se:

	pěstebních prací,
		těžby dříví, zpracování vývratů, polovývratů  

a polomů,
	práce s řetězovou pilou,
	soustřeďování dříví,
	manipulace a skladování dříví,
	odvozu dříví,
	práce ve výškách.

Na fyzickou osobu, která provozuje samostatně výdělečnou 
činnost, se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
s ohledem na možná rizika při těžbě dřeva, vztahuje celá řada 
právních předpisů. Mezi tyto předpisy patří zejména zákon  
č. 309/2006 Sb. (§ 12 a § 13);  zákoník práce (§ 101 odst.  
1 a 2,  § 102, 104 a 105), včetně právních předpisů týkajících  
se používání osobních ochranných pracovních prostředků - 
OOPP. 

nejČaStějŠÍ přÍČinOu VzniKu 
pracOVnÍcH ÚrazŮ OSVČ

při KácenÍ StrOmŮ je nedOdrženÍ 
záSad bezpeČnéHO  

pracOVnÍHO pOStupu!

nepOnecHánÍ nedOřezu
Při kácení stromu o průměru nad 
15 centimetrů na pařezu je nutno 
zajistit, aby byl:
 proveden směrový zářez do 
hloubky jedné pětiny až jedné 
třetiny průměru stromu; výška 
směrového zářezu se musí rovnat 
dvěma třetinám jeho hloubky,
 proveden hlavní řez, který se 
vede vodorovně v horní polovině 
směrového zářezu,
 ponechán nedořez hlavního 
řezu o průměru nejméně 2 cm,  
nutný k zajištění bezpečného pádu stromu do určeného 
směru.

Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru 
pádu se do hlavního řezu vloží vhodná pomůcka, například 
dřevorubecká lopatka nebo klín.

zaKleSnutÍ nOHy V prŮběHu  
ÚStupu Od KácenéHO StrOmu
Před zahájením kácení stromu musí být zajištěna bezpečná 
ústupová cesta šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu 
stromu tak, aby pracovník mohl ustoupit dříve, než strom spadne 
na zem; současně musí 
být zajištěno vyčištění 
blízkého okolí kácené- 
ho stromu od překážek.  

pád zaVěŠenéHO StrOmu           
V prŮběHu KácenÍ jinéHO StrOmu
Při kácení stromů je povinnost zajistit organizaci práce  
a pracovní postupy tak, aby se nepracovalo v ohroženém 
prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu 
a aby se nekácel jiný strom přes strom zavěšený, nelezlo 
se na zavěšený strom, neuvolňoval se zavěšený strom 
podřezáváním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá,  
a zavěšený strom se neodřezával po špalcích.

KácenÍ StrOmŮ za nepřÍzniVýcH 
KlimaticKýcH pOdmÍneK
Klesne-li teplota pod -15°C 
po celou dobu výkonu 
práce, je kácení stromů 
zakázáno. 
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ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OBLASTI 
BEZPEČNOSTI PRÁCE V LESNICTVÍ 

Bezpečnostní požadavky při podnikání v lesnictví

• Pracuj pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které spl-
ňuješ kvalifikační předpoklady.

• Používej při práci jen osobní ochranné prostředky účinné proti riziku 
možného ohrožení tvého zdraví. Pamatuj, že tě chrání jen tehdy, 
jsou-li plně funkční.

• Dodržuj požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci a zásady bezpečného chování na pracovišti.

• Dodržuj stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmín-
ky na pracovišti vyžadují odlišné řešení, postupuj v souladu se zása-
dami bezpečné práce; nepracuj nikdy osamoceně.

• Absolvuj předepsané lékařské prohlídky a dodržuj stanovený pra-
covní režim.

• Dodržuj stanovené přestávky v práci s řetězovou pilou. Během pře-
stávek se nevystavuj hluku a vibracím. Chráníš se tím před nemoce-
mi z povolání.

• Nepoužívej zařízení se spalovacím motorem v uzavřených prosto-
rách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné 
odvětrávání. Vdechování výfukových plynů poškozuje tvé zdraví.

Dodržuj při své práci zejména tyto zákazy:
a) při těžbě dříví
- nepodřezávej stromy, na kterých zavěšený strom spočívá,
- nekácej jiný strom přes strom zavěšený,
- neopracovávej stromy ležící pod závěsem;

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

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

navijáku další osoby;

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

zařízení a břemene,
- nepoužívej zdvihací zařízení, je-li poškozené,
- nepohybuj se po odjištění klanic mezi soupravou a skládkou, není-li 

náklad zajištěn;

d) při manipulaci s dřívím
- nevstupuj na hromadu dříví a při zkracování napružených kmenů 

vždy zaujmi polohu mimo směr pružení kmene,
- nepřidržuj kmen, který zkracuješ, rukou nebo nohou;

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

zachycovačem přetrženého řetězu a s nadměrně opotřebeným řetě-
zem,

- neprováděj práce s řetězovou pilou, jsou-li v ohroženém prostoru dal-
ší osoby,

- nepracuj s řetězovou pilou výše než v úrovni ramen.

• Nepožívej alkoholické nápoje a neužívej ani jiné návykové látky 
na pracovišti a během pracovní doby ani mimo pracoviště. Alkohol 
zpomaluje reakce a může se stát i příčinou tvého úrazu.

• Jsi-li svědkem pracovního úrazu, poskytni postiženému pomoc 
a ohlas úraz jeho nadřízenému. Při šetření příčin vzniku úrazu spolu-
pracuj se zaměstnavatelem a inspektorem inspekce práce.

Státní úřad inspekce práce, 
odbor bezpečnosti práce 

© 2014



ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN 
ZAMĚSTNANCE VYBAVIT

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením 
prací vybaven:

	osobními ochrannými pracovními prostředky

	obvazovým balíčkem, je-li práce vykonávána s přenosným 
nebo ručním nářadím s ostřím

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter 
pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby 
pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první 
pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat 
rychlou lékařskou pomoc.

KONTAKTY:

Státní úřad inspekce práce
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava

IČ: 75046962
Tel: 553 696 154
Fax: 553 626 672
opava@suip.cz 
 www.suip.cz 

Oblastní inspektoráty práce
praha@oip.cz 

stredni.cechy@oip.cz 
budejovice@oip.cz

plzen@oip.cz
usti@oip.cz

hradec@oip.cz
brno@oip.cz

ostrava@oip.cz

Státní úřad inspekce práce,
odbor bezpečnosti práce © prosinec 2011

BEZPEČNOST  
A OCHrANA ZdrAVí

ZAMĚSTNANCů  
PřI TĚžBĚ dřEVA



ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN 
ZAJISTIT BEZPEČNOST  
A OCHrANu ZdrAVí 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky  
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
Bezpečné pracovní postupy při práci v lese jsou uvedeny  
v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Podle tohoto nařízení je 
dána povinnost stanovit pracovní postup a organizovat práci 
v lese s ohledem na vykonávanou činnost, technologické 
postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů  
a možnost ohrožením zaměstnanců klimatickými 
podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů jsou uvedeny v příloze uvedeného nařízení  
a týkají se:

	pěstebních prací,                                                                    
		těžby dříví, zpracování vývratů, polovývratů  

a polomů, práce s řetězovou pilou,
 soustřeďování dříví,
	manipulace a skladování dříví,
 odvozu dříví,
	práce ve výškách.

NEJČASTĚJŠí PříČINOu VZNIKu 
PrACOVNíCH ÚrAZů

ZAMĚSTNANCů PřI KÁCENí 
STrOMů JE NEdOdržENí 

ZÁSAd BEZPEČNÝCH  
PrACOVNíCH  POSTuPů

ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN 
ZAMĚSTNANCE SEZNÁMIT

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením 
prací seznámen:

	se stanovenými pracovními postupy a organizací práce

	se způsobem zajišťování první pomoci 

		s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pra-
covišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem, 
pracují-li zaměstnanci osamoceně nebo samostatně 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby osamocený 
zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec 
přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným 
způsobem. 

ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN 
STANOVIT PrACOVNí POSTuPY   

Zaměstnavatel je povinen stanovit pracovní postupy  
a organizovat práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru s ohledem na:

	vykonávanou činnost

	technologické postupy

	zvláštnosti pracoviště a  pracovní podmínky

		bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů 

		možnost ohrožení 
zaměstnanců klimatickými 
podmínkami, povětrnostní 
situací.

O stavu řetězové pily a době 
používání po celou dobu 
provozu je zaměstnavatel 
povinen vést evidenci. 

Zabezpečit správnou funkčnost 
bezpečnostních prvků ruční 
motorové řetězové pily!

Řetězová pila



BEZPEČNOST PRÁCE  
V LESNICTVÍ 

 
BOZP při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 



Osnova semináře 

• Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

• Rizikové faktory 
• Osobní ochranné pracovní prostředky 
• Zdravotní způsobilost 
• Související předpisy 

 
 



Zásady pro zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

Při stanovení pracovních postupů a organizace 
prací musí zaměstnavatel vycházet z činností, 
které mají být prováděny, a z nebezpečí, které 

jejich výkon pro zaměstnance představuje.  
V případě, že jsou na jednom pracovišti 
prováděny práce zaměstnanci několika 

zaměstnavatelů, je zapotřebí identifikovat také 
možná nebezpečí, která z těchto činností 

vyplývají, a zajistit koordinaci prací tak, aby 
nedošlo k vzájemnému ohrožení osob, které se 

na pracovišti pohybují.  



Zásady pro zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 
S opatřeními, která  byla v souvislosti 

s nebezpečím přijata, je nutné seznámit své 
zaměstnance a další osoby, kterých se týkají, 

a následně v rámci prevence  postupovat 
v souladu s požadavky právních a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP. 
 



Zásady pro zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

• Při provádění pěstebních prací 
• Při těžbě dříví 
• Při soustřeďování dříví 
• Při manipulaci, skladování a odvozu dříví 
• Při práci ve výškách na stojících stromech 

 
 



• Při provádění pěstebních prací 
 Přepravovat křovinořez a řetězovou pilu s demontovaným 

řezným nástrojem nebo s nasazeným ochranným pouzdrem 
na řezací části. 

 Před broušením ostří ruční nářadí řádně upevnit a zajistit proti 
uvolnění.  

Dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu pro používání, 
údržbu a opravy. 

Nepoužívat křovinořez ani řetězovou pilu, nejsou-li vybaveny 
ochranným krytem řezného nástroje, s poškozeným, 
nadměrně zbroušeným nebo nedostatečně upevněným 
řezným nástrojem  
a nejsou-li bezpečnostní ochranné prvky funkční. 

Neprovádět plnění nádrže křovinořezu a řetězové pily, jejich 
startování nebo seřizování motoru v blízkosti otevřeného ohně  
a v kratší nežli stanovené vzdálenosti  (doporučená vzdálenost 
je min. 2 m). 

 



• Při provádění pěstebních prací 
 Neprovádět práce s křovinořezem a řetězovou pilou déle, nežli je 

stanovená expoziční doba pro daný typ a bez použití 
odpovídajících OOPP. 

 Pesticidy, které jsou jedy, neskladovat společně s poživatinami a 
krmivy.  

 Prací s pesticidy pověřovat pouze zaměstnance, kteří absolvovali 
školení a praktický  výcvik v této oblasti. Vést evidenci o příjmu a 
výdeji pesticidů a pověřovat prací s nebezpečnými jedy jen 
zaměstnance, kteří splňují stanovenou odbornou způsobilost. 

 Aplikaci pesticidů provádět jen za vhodných klimatických 
podmínek a v souladu s pokyny výrobce. 

 Při používání pesticidů  zajistit jejich skladování, přípravu 
k aplikaci i vlastní aplikaci, likvidaci zbytků a použitých pomůcek 
tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí.  

 



• Při těžbě dříví 
 Před zahájením kácení stromů zajistit bezpečnou ústupovou 

cestu šikmo dozadu od zamýšleného pádu stromu, vyčistit 
blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout zesílené 
kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu.  

Neprovádět kácení stromů 
• za silného větru a snížené viditelnosti, 

• při poklesu teploty pod - 15 °C po celou dobu výkonu práce, 

• v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího 
stromu, 

• na svazích, kde  současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci, a 
hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví. 

Nekácet jiný strom přes strom zavěšený, nelézt na zavěšený 
strom a neuvolňovat jej podřezáváním stromu, na kterém 
zavěšený strom spočívá; neodřezávat zavěšený strom po 
špalcích. 



• Při těžbě dříví 
Dodržovat při kácení stanovené parametry  zářezu a hlavního 

řezu. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru 
ponechat  nejméně 2 cm nedořez. 

 Strom ležící na svahu, odvětvovat, odkorňovat nebo zkracovat 
z horní strany svahu nad stromem a při zpracování 
napružených kmenů vést první řez na straně tlaku, doříznutí 
kmene provést na straně tahu (stát přitom mimo směr 
pružení). 

 Zajistit kontrolu zaměstnanců provádějících těžbu dříví 
v intervalu minimálně 30 minut; současně zajistit, aby 
zaměstnanec nepracoval za podmínek, kdy nemůže sám 
zajistit  bezpečné skácení stromu.   

Uvolňovat zavěšený strom jen bezpečným způsobem (pomocí 
mechanizačního prostředku  nebo potahu, otáčením 
zavěšeného stromu pomocí obracáku, odsunováním stromu 
pákou nebo za pomoci speciálního stahováku). 



• Při těžbě dříví 
Kácení poškozených stromů, kácení v blízkosti 

komunikací, elektrovodů, dráhy a v ochranných 
pásmech, provádět jen za trvalého odborného 
dozoru určeného zaměstnavatelem. Nepověřovat 
těmito pracemi osamoceně pracujícího 
zaměstnance.  
Neprovádět hlavní řez při kácení stromu, případně 

další činnosti, vedoucí k pádu stromu, pokud se 
v ohroženém prostoru nachází nepovolané osoby. 
Při zpracování polomů uvolnit nejprve přístupové 

cesty a přibližovací linky. 
Při odřezávání vývratu zajistit kořenový koláč proti 

jeho zvrácení podepřením a po odříznutí kmene jej 
vrátit do původní polohy. 



• Při soustřeďování dříví 
 Na pracovišti kde se současně kácí, neprovádět soustřeďování 

dříví v kratší vzdálenosti od místa kácení, nežli je dvojnásobek 
výšky káceného stromu. 

 Před zahájením soustřeďování odstranit překážky, určit ohrožené 
prostory a skládky dříví. Nasazovat soustřeďovací prostředek 
pouze na  odpovídající pracoviště a seznámit osádku 
soustřeďovacího prostředku se zvláštnostmi pracoviště, 
pracovním postupem, jednotnou signalizací a s rozmístěním 
ostatních zaměstnanců, pokud jsou prováděny současně další 
práce v blízkosti místa soustřeďování dříví. 

 Při soustřeďování dříví se nezdržovat ve vnitřních úhlech lana 
navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem, 
v prodlouženém směru napnutých lan a neusměrňovat náklad 
rukou, jsou-li lana navijáku v pohybu. Nestoupat na 
soustřeďované dříví, nepřekračovat ho za pohybu a při ukládání 
dříví na skládky dodržovat přirozený sklon.  

 Při uvolňování dříví na svahu, stát vždy na horní straně nad 
uvolňovaným nákladem.  



• Při soustřeďování dříví 
Nepoužívat  bezúvazkové soustřeďování na pracovišti, kde 

hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta 
stability soustřeďovacího prostředku. 

 Vést potah při soustřeďování dříví na svahu z horní strany nad 
potahem a v  zatáčkách z vnitřní strany; nestoupat při vlečení 
dříví na náklad nebo ho za jízdy překračovat. 

 Při soustřeďování dříví LDZ (lanové dopravní zařízení), zahájit 
provoz až po upravení trasy po zkontrolování a 
vyzkoušení  nosného a tažného lana v rámci zkušebního 
provozu. Spouštět navíjecí bubny jen na znamení, používat 
přitom stanovenou signalizaci  
a zdržovat se při připevňování nebo uvolňování 
soustřeďovaného dříví a při sledování jeho pohybu 
v dostatečné vzdálenosti.   



• Při manipulaci, skladování a odvozu dříví 
 Vymezit prostor pro skládku tak, aby nezasahoval do 

ochranného pásma nadzemního vedení elektrické energie či 
elektrické trakce. Skládky dříví nesmí bránit v používání 
přístupových komunikací, bezpečné manipulaci dříví a 
používání skladových zařízení. 

Dodržovat takový sklon dříví na skládce, aby nedošlo při 
volném uskladňování k jeho samovolnému pohybu.  

Nerozřezávat překřížené dříví na skládce, nemanipulovat 
ručně  
s dřívím při jeho navalování k dopravníku a nevstupovat na 
uskladněné dříví.  

Nepřidržovat rukou nebo nohou rozřezávané dříví a 
nezkracovat napružené kmeny pokud obsluha pily nemůže 
zaujmout polohu mimo směr pružení. 



• Při manipulaci, skladování a odvozu dříví 
Nevyprošťovat ručně lana navijáku, nepřekračovat je jsou-li 

v pohybu.  

Neprovádět nakládku dříví na odvozní prostředek nebo jeho 
vykládku z odvozního prostředku, pokud není zajištěn proti 
pohybu  
a převrácení, nepohybovat se přitom v ohroženém prostoru 
nakládaného nebo skládaného dříví. 

Dříví na ložnou plochu ukládat tak, aby náklad u klanic 
nepřesahoval více než polovinou  obliny kmene a střed 
nákladu  nepřesahoval výšku klanic o více než 35 cm. 

 Při nakládce dříví nepopojíždět s odvozním prostředkem, je-li 
břemeno zavěšeno na hydraulické ruce; nepřevážet dříví 
nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku. 



• Při práci ve výškách na stojících stromech 
 Vymezit před zahájením prací ohrožený prostor (kterým je kruhová 

plocha okolo slézaného stromu, o poloměru rovnajícím se min. 
polovině výšky tohoto stromu) a stanovit pravidla signalizace mezi 
zaměstnancem stojícím na zemi a tím, který provádí práce ve výšce. 

 Nepracovat v koruně nebo na kmeni stojícího stromu, bez 
odpovídajícího vybavení pro práci ve výškách (bez speciální výbavy 
určené pro výstup a sestup včetně jištění proti pádu), při povětrnostní 
situaci, kdy dochází k nebezpečnému výkyvu korun stromů, 
při  teplotě nižší  než – 10 °C během pracovní směny a je-li na kmeni 
nebo větvích námraza. 

 Provádět práce v koruně stromu jen jedním zaměstnancem, který 
potřebné nářadí a pomůcky vytahuje do koruny stromu a spouští je 
dolů pomocí lana. 

 Při odřezávání větví nebo koruny z klece pracovní plošiny používat 
pro zajištění proti pádu  zaměstnance a řetězové pily samostatné 
jistící prostředky, upevněné ke kleci pracovní plošiny mimo zónu 
prováděné práce. 



Rizikové faktory  

 Při provádění prací v lese  
a na pracovištích obdobného 

charakteru se jedná, ve vztahu 
k ohrožení zdraví 

zaměstnanců, zejména  
o následující rizikové faktory 



1. Klimatické podmínky (provádění prací za silného 
 mrazu, větru, za bouřky).  
2.  Vibrace a hluk (zejména s ohledem na možnost 
 vzniku  nemoci z povolání, zejména při práci s 
 motorovou pilou). 
3. Nadměrná fyzická zátěž (zdvihání a přemisťování
 těžkých  břemen, ke kterému dochází zejména 
 při těžbě,  soustřeďování a manipulaci dříví). 
4.  Nevhodná pracovní poloha a jednostranně 
 opakovaná  práce, vyžadující navíc při provádění 
 těchto  prací ve svahu značný energetický výdej. 
5.  Zátěž chladem (provádění prací ve venkovním 
 prostředí  při nízkých teplotách po celou pracovní 
 směnu).  



6.  Nedostatečná kvalifikace a zdravotní nezpůsobilost 
 k prováděné práci. 
7.  Pád z výšky (při práci na stojících stromech, 
 případně při  práci z pracovní plošiny).  
8.  Nedodržování bezpečných pracovních postupů, 
 stanovených zákazů práce a zákazu vstupu  do 
 ohroženého prostoru (včetně  nepovolaných osob). 
9.  Používání strojů a nářadí, jejichž technický stav 
 neodpovídá požadavkům předpisů k zajištění BOZP 
 (včetně práce se stroji a nářadím se spalovacím 
 motorem v uzavřeném  prostoru, není-li zajištěno 
 dostatečné odvětrávání). 
10. Nezabezpečená přeprava pohonných hmot a nářadí 
 dopravními prostředky, zejména  s ohledem 
 na  ohrožení současně přepravovaných osob. 



11. Provádění prací při těžbě dříví osamoceným 
 zaměstnancem (bez zajištění jeho kontroly 
 v pravidelných intervalech). 

12. Práce s nebezpečnými chemickými látkami nebo 
 přípravky.    

13. Práce zaměstnanců několika zaměstnavatelů na 
 jednom pracovišti, bez zajištění  koordinace  jimi 
 prováděných  činností. 

14. Nepoužívání OOPP k ochraně před riziky, vyplývajícími 
 z prováděných prací.  

15. Kontakt člověka se zvířaty, ohrožení hmyzem.  

 



Osobní ochranné pracovní 
prostředky 

 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat svým 
zaměstnancům OOPP podle vlastního 

seznamu zpracovaného na základě 
vyhodnocení rizik a konkrétních  

podmínek práce.  
 



Poskytované OOPP přitom musí 
chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohrožovat jejich zdraví, bránit 
jim ve výkonu práce, musí být účinné 

proti rizikům po celou dobu jejich 
používání, přizpůsobeny fyzickým 

předpokladům zaměstnanců, 
odpovídat podmínkám na pracovišti 

a splňovat další požadavky 
stanovené předpisy.  



Jedná-li se  o rizikovou práci, při 
které je nezbytné nepřetržité 

používání OOPP, musí být během 
práce zařazeny bezpečnostní 

přestávky, při nichž může 
zaměstnanec ochranné prostředky 

odložit.  
Přidělované ochranné prostředky 
musí být plně funkční, udržovány  
v použivatelném stavu a musí být  

kontrolováno jejich používání.  



Zdravotní způsobilost 

Zaměstnavatel je ze zákona povinen 
nepřipustit, aby jeho zaměstnanci vykonávali 

práce, jejichž výkon by neodpovídal jejich 
schopnostem a zdravotní způsobilosti. 
Současně je povinen zajistit pro své 

zaměstnance závodní preventivní péči.  



Závodní preventivní péče zabezpečuje ve 
spolupráci se zaměstnavatelem prevenci 
včetně ochrany zdraví zaměstnanců před 
nemocemi z povolání a jiným poškozením 

zdraví z práce a prevenci úrazů.  
 

Zdravotní způsobilost se posuzuje na 
základě zjištění zdravotního stavu při 

preventivní nebo jiné lékařské prohlídce  
a na základě znalostí požadavků kladených 
na zaměstnance při výkonu práce, kterou 

má provádět.  



Mezi nejzávažnější rizikové faktory, 
v souvislosti se vznikem nemoci 
z povolání při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru, 
patří hluk a vibrace způsobované 

především používanými přenosnými 
řetězovými pilami a křovinořezy, jejichž 

negativní účinky zvyšuje práce v chladu.  



Vstupní prohlídky je zaměstnavatel povinen 
zajistit vždy před nástupem na riziková 
pracoviště, a to i v těch případech, kdy 

zaměstnanci absolvovali vstupní prohlídku 
pro jiné pracoviště.  

Periodické prohlídky zaměstnanců 
vykonávajících rizikové práce, při nichž je 
zvýšené ohrožení nemocí z povolání, je 

nutné zajistit jednou za rok, přičemž 
zaměstnanci jsou povinni se těmto 

prohlídkám ve stanovených termínech 
podrobit.  



Související předpisy 
 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků  

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády  
č. 405/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.  

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při provozování dopravy dopravními prostředky 

• Zákon č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 79/2013 Sb.,  provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška  
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
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BezpečnoSt práce 
v zemědělStví

Při podnikání, bez ohledu na odvětví, je základní 
rámec povinností pro podnikající subjekty vymezen 
zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). 
Základní povinnosti nejsou stanoveny pouze 
pro případy, kdy jde o pracovněprávní vztahy, 
ale tyto povinnosti vyplývající ze zákoníku práce se 
podle § 107 (v návaznosti na §§ 12 a 13 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozděj-
ších předpisů) vztahují také na podnikající subjekty, 
kde žádné pracovněprávní vztahy neexistují. Bez-
pečnost a ochrana zdraví při práci je pro zemědělství 
upravena dalšími předpisy, z nichž nejdůležitější jsou 
dále uvedeny.
Zemědělství patří mezi odvětví s vysokou úrazovou 
četností, tj. počtem pracovních úrazů na 100 zaměst-
nanců.
Na pracovní úrazovosti se v zemědělství podílejí 
především úseky živočišné výroby a rostlinné výroby. 
V posledních letech se však zvyšuje podíl úrazů 
vzniklých při stavební údržbě objektů v zemědělství 
a při silniční dopravě.
Preventivně lze pracovní úrazovosti čelit jen v přípa-
dě, že všichni účastníci pracovního procesu bezpeč-
nostní předpisy znají a ten, kdo řídí, tyto předpisy ne-
jen zná, ale jejich dodržování vyžaduje a kontroluje.

základní povinnosti zaměstnavatele: 

•	 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení je-
jich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,

•	 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organiza-
cí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímá-
ním opatření k předcházení rizikům,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

- nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
v lese a na pracovištích obdobného charakteru;

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění poz-
dějších předpisů;

- vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou zakázány těhotným že-
nám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, 
za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy na povolání;

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základ-
ní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče. 

Vedle těchto nejdůležitějších právních norem se 
k zemědělské činnosti vztahují také příslušné české 
technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN).
Další podrobnější informace o předpisech k zajištění 
bezpečnosti práce lze získat na oblastních inspekto-
rátech práce v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, 
Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě 
a na Státním úřadě inspekce práce v Opavě.

•	 Při odklízení chlévské mrvy nevstupovat do pro-
storu pohybujícího se oběžného shrnovače.

•	 Chodby ve stáji udržovat čisté, suché a průchozí.
•	 Močůvkové jímky, shozy ve stropech a zdech ne-

nechávat otevřené a nezajištěné.

Přehled nejdůležitějších předpisů

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů;

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů;

- nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
související s chovem zvířat;

- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů;

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu eviden-
ce úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provo-
zování dopravy dopravními prostředky;

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích;

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších poža-
davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky;

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čis-
ticích a dezinfekčních prostředků;
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•	 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a pro-
cesy pracovního prostředí a pracovních podmí-
nek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,

•	 vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení,
•	 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané 

práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala 
jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

•	 seznamovat zaměstnance s riziky, výsledky vy-
hodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 
působením těchto rizik,

•	 seznamovat zaměstnance s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 
a požadavky pro výkon jejich práce,

•	 u zaměstnanců ověřovat znalosti předpisů, vyža-
dovat a kontrolovat jejich dodržování,

•	 poskytovat bezplatně zaměstnancům osobní 
ochranné pracovní prostředky, vyžadovat a kont-
rolovat jejich používání při práci,

•	 objasňovat příčiny a okolnosti vzniku pracovních 
úrazů, vést jejich evidenci, ohlašovat je a zasílat 
záznamy o úrazu (příp. záznamy o úrazu – hláše-
ní změn) stanoveným orgánům a institucím a přijí-
mat opatření proti opakování pracovních úrazů,

•	 zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí byly pravidelně a řádně udr-
žovány, kontrolovány a revidovány a plnit další 
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

•	 organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 
aby byly dodržovány zásady bezpečného chování 
na pracovišti,

•	 zajistit koordinovaný postup pro zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci v případě, 
že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci 
více zaměstnavatelů.

Zákoník práce však neukládá povinnosti pouze pod-
nikatelským subjektům, ale také jejich zaměstnancům 

(§ 106), kteří jsou povinni dodržovat je při výkonu prá-
ce. Jedině odpovědný přístup – jak podnikatelských 
subjektů, tak jejich zaměstnanců – může vést k účin-
né protiúrazové prevenci.

Zásady bezpečného chování zaměstnanců 
na pracovištích v rostlinné a živočišné výrobě

•	 Před práci se stroji a technickými zařízeními se 
seznámit s návodem pro obsluhu, údržbu a opra-
vu a zkontrolovat technický stav stroje před jeho 
použitím.

•	 Nevyřazovat u strojů a technických zařízení 
z funkce ochranné kryty a ochranná zařízení.

•	 Nepoužívat stroje a technická zařízení, která mají 
poškozený nebo chybějící ochranný kryt kloubo-
vého hřídele, řetězových a ozubených převodů.

•	 Neprovádět údržbu a opravy strojů a technických 
zařízení za provozu, pokud k této činnosti nejsou 
uzpůsobeny.

•	 Při opravě a údržbě zajistit stroj nebo jeho části 
proti samovolnému pohybu, překlopení nebo sje-
tí.

•	 Při čištění stroje neodkrývat ochranné kryty dříve, 
než se všechny pohybující části stroje zastaví, 
a zajistit všechny pohyblivé části proti samovolné-
mu pootočení nebo sjetí.

•	 Nepřevážet v kabině traktoru a samojízdného 
stroje více osob, než je povoleno.

•	 Neseskakovat z pohybujícího se nebo stojícího 
stroje.

•	 Obsluhovat a opravovat pouze ty stroje a tech-
nická zařízení, pro něž má pracovník odbornou 
způsobilost.

•	 Nepoužívat zakázané způsoby práce při zapojo-
vání soupravy.

•	 Při práci na svažitých pozemcích nepřekračovat 
svahovou dostupnost používané techniky; při jíz-
dě na svazích přizpůsobovat rychlost jízdy terénu 

a dodržovat zásady bezpečného otočení ve sva-
hu.

•	 Nenechávat volně přístupné chemické látky urče-
né k postřikům, desinfekcím a čištění a ukládat je 
pouze do obalů k tomu určených a řádně označe-
ných.

•	 Před vstupem do nádrží, cisteren, jímek, senáž-
ních a silážních věží si ověřit, zda se v nich nena-
chází nebezpečný plyn, a nikdy do nich nevstupo-
vat bez zajištění další osobou. 

•	 Uzamykat vstupy do zásobníků sypkých hmot 
a nevstupovat do nich bez řádného zajištění.

•	 Při práci používat přidělené osobní ochranné pra-
covní prostředky.

Zásady bezpečné práce při chovu hospodářských 
zvířat

•	 Zvířata netýrat a nedráždit.
•	 Ke zvířatům přistupovat klidně a rozhodně a vždy 

se zvýšenou opatrností.
•	 K velkým zvířatům přistupovat až po upozornění 

hlasem.
•	 Jistit se zpravidla dalším zaměstnancem 

při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete 
a tam, kde je známo, že se jedná o zvíře nebez-
pečné nebo které se jako nebezpečné projevuje.

•	 Čistění a přivazování zvířat provádět vždy z té 
strany, kde je minimální nebezpečí přiražení nebo 
přitisknutí zvířetem.

•	 Při volném ustájení nevstupovat sám mezi volně 
ustájený skot; je-li vstup nezbytný, je nutná pří-
tomnost dalšího zaměstnance.

•	 Nevodit zvíře na řetězu, používat ohlávku opatře-
nou vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo vodicí 
tyčí.

•	 Venkovní prostory určené pro chov zvířat zabez-
pečit tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům 
zvířat.
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE 
V ZEMĚDĚLSTVÍ

Desatero zásad bezpečné práce v zemědělství

Při provozu zemědělské techniky

•	 Nepoužívej	stroj	bez	seznámení	se	s	návodem	pro	jeho	bez-
pečný	provoz,	obsluhu	a	údržbu.

•	 Zkontroluj	technický	stav	stroje	před	jeho	použitím.
•	 Nepoužívej	stroj	s	nefunkčními	nebo	poškozenými	ochranný-

mi	zařízeními.
•	 Neotvírej	ochranné	kryty	na	stroji	dříve,	než	se	zastaví	všech-

ny	pohybující	se	části	stroje.
•	 Před	odpojením	stroje	od	tažného	vozidla	stroj	zajisti	proti	sa-

movolnému	pohybu	a	překlopení.
•	 Dodržuj	bezpečnou	vzdálenost	mezi	stroji	při	skupinovém	na-

sazení	(rotačních	sekaček,	rozmetadel).
•	 Nepřevážej	v	kabině	 traktoru	nebo	samojízdného	stroje	více	

osob,	než	je	povoleno.
•	 Nevyskakuj	z	pohybujícího	se	stroje	ani	na	něj	nenaskakuj.
•	 Neopouštěj	kabinu	pohybujícího	se	traktoru	při	spojování	sou-

stavy.
•	 Při	práci	ve	svahu	používej	pouze	techniku	s	odpovídající	sva-

hovou	dostupností,	přizpůsob	rychlost	 jízdy	terénu	a	dodržuj	
zásady	bezpečného	otáčení.

Při chovu hospodářských zvířat
•	 Netýrej	a	nedráždi	zvířata.
•	 Nepřistupuj	 ke	 zvířatům,	 pokud	 je	 předem	 neupozorníš 

na	svou	přítomnost.

•	 Nepřistupuj	 k	 ležícímu	 zvířeti,	 s	 výjimkou	 zvířat	 nemocných	
nebo	zraněných.

•	 Nepřistupuj	ke	zvířeti	ze	strany,	kde	by	tě	mohlo	při	nenadálém	
pohybu	přirazit	ke	zdi	nebo	sloupu.

•	 Nevstupuj	mezi	volně	ustájený	skot,	pokud	ve	stáji	není	přítom-
na	další	osoba.

•	 Nevoď	zvířata	na	řetězu,	používej	ohlávku	opatřenou	vodicím	
řemenem,	provazem	nebo	tyčí.

•	 Při	odklízení	chlévské	mrvy	nevstupuj	do	prostoru	pohybujícího	
se	oběžného	shrnovače.

•	 Udržuj	komunikace	ve	stáji	průchozí	a	čisté.
•	 Zabezpeč	všechny	jímky	a	shozy	proti	pádu	osob.
• Vyřazuj	z	chovu	nebezpečná	zvířata.

Patero ostatních požadavků
•	 Při	práci	používej	osobní	ochranné	pracovní	prostředky.
•	 Nebezpečné	látky	určené	k	postřikům,	desinfekci	nebo	čištění	

nenechávej	volně	přístupné.
•	 Před	 vstupem	 do	 nádrží,	 cisteren,	 jímek,	 studní,	 senážních 

a	silážních	věží	si	ověř,	zda	v	nich	není	nebezpečný	plyn,	nikdy	
do	nich	nevstupuj	bez	zajištění	další	osobou.

•	 Nevstupuj	na	 lehké	střešní	pláště	bez	 řádného	zajištění	proti	
jejich	prolomení.

•	 Zjištěné	závady	ohrožující	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	prá-
ci,	které	nemůžeš	odstranit	sám,	oznam	svému	nadřízenému.

Státní úřad inspekce práce, 
odbor bezpečnosti práce 

© 2014
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