Použití OOPP
= OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Používat základní OOPP pro ochranu:
-

hlavy, očí a sluchu,
rukou, nohou a těla!

-

v ybavit se obvazovým
balíčkem!

Zabezpečit správnou
funkčnost bezpečnostních
prvků ruční motorové
řetězové pily!

Používat pouze bezpečné
pracovní nářadí!

Dodržovat při těžbě dřeva
vždy správné a bezpečné
pracovní postupy!
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Fyzické osoby
(OSVČ)
dodržujte
zásady bezpečné
práce při
těžbě dřeva!

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 káceného 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.

