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Anotace 

TOMEK, Aleš. Návrh bezpečnostních zásad při soustřeďování dříví lanovkami v lese. 

2013. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce 

Ing. Kissiková Lenka. 

Klíčová slova: BOZP, práce v lesnictví, lanová dopravní zařízení, prevence 

Obsah bakalářské práce je rozdělen do tří částí, z nichž první zahrnuje statistiku 

pracovní úrazovosti při práci v lese a předpisy úzce související s problematikou BOZP v lese. 

Druhá část charakterizuje problematiku využívání lanovek obecně a dále konkrétní popis 

principu jednotlivých částí lanovky Larix 3T. Ve třetí a poslední části bakalářské práce se 

věnuji vlastnímu návrhu lanovky a zjištění nedostatků dodržování bezpečnostních pracovních 

postupů navštívených pracovišť. 

Keywords: health and safety, working in forestry, cable transport facilities, preventiv 

The content of the thesis is divided into three parts, the first of which includes statistics 

onl occupational accidents at work in the forest and regulations closely related to  OHS in the 

forest. The second part describes the use of cable machines in general and specific description 

of the individual parts of the cable car Larix 3T.The third and last part of the thesis is devoted 

to particular design of the cable car and identification of shortcomings in compliance with 

safe working practices on visited sites. 
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1. Úvod 

Těžba dřeva patří k nejrizikovějším pracím, je to složitý proces skládající se z několika 

kroků, začíná pokácením stromů, odvětvením, dopravením na odvozní cestu, zkrácením 

na požadovanou délku a končí uložením kusu na skládku.  

Cílem mé práce je návrh bezpečnostních zásad při soustřeďování dříví lanovkami v lese. 

Lanové dráhy se využívají tam, kde není možnost provádět přibližování dřeva jinými 

tradičními způsoby vzhledem ke kopcovitému a hornatému terénu pracoviště. Lanovka není 

zrovna nejčastější způsob používaný pro přibližování, daleko častěji vidíme v lesích traktory a 

jiné těžké stroje. Není se čemu divit, z hlediska obtížnosti přípravy a samotného provozu jsou 

lanovky velmi pracné, navíc z ekonomického hlediska jsou přímé náklady na soustřeďování 

traktory 1,2 – 1,8x nižší. [2] 

Lidé pracující v lese jsou rozděleni na dvě skupiny - jako zaměstnanci např. velkých 

akciových společností nebo fyzické podnikající osoby. Jedna část – zaměstnanci velkých 

společností se zabývají touto činností dlouhodobě, mají dobře rozpracovanou problematiku 

BOZP, a mají proto k bezpečnosti práce jiný vztah, než druhá skupina – fyzicky podnikající 

osoby, jejichž priorita je postavena hlavně na produkci dřeva. 

Zájmem zadavatele těžby je co možná nejrychlejší, nejefektivnější a hlavně nejlevnější 

způsob provedení těžby na úkor ostatních neméně důležitých aspektů. Právě nejvíce je 

zanedbáváno dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti v lese, přitom 

právě tato problematika zaručí bezpečný návrat domů. 
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2. Legislativa 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 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. 11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

 ČSN 73 6108 – Lesní dopravní síť 
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3. Pracovní úrazovost v lese 

Práce v lesnictví společně se stavebnictvím a zpracovatelským průmyslem patří 

bezesporu do skupiny s největší pracovní rizikovostí [5]. Na internetu je k nahlédnutí 

několik odkazů zabývajících se touto problematikou, ať už je to ministerstvo práce a 

sociálních věcí nebo státní úřad inspekce práce, kde jsou tyto informace zveřejňovány. 

Dlouhodobá práce v lese - rutina, tlak zaměstnavatele na pracovní výkon a zároveň 

podceňování momentální situace na pracovišti vede k vědomému nedodržení pracovních 

postupů a často k ohrožení pracujících, ale i fyzických osob zdržujících se v lese. 

3.1. Pracovní úrazovost s následkem smrti 

V průběhu posledních šesti let se počet smrtelných pracovních úrazů (dále „SPÚ“) 

v lesnictví pohyboval průměrně kolem 7 případů. Nejvíce pracovních úrazů s následkem 

smrti bylo v roce 2007 a nejméně v roce 2009. V průběhu roku 2009 ale došlo k poklesu 

pracovních úrazů ve všech pracovních odvětvích s největší pravděpodobností vlivem 

hospodářské krize. Počet pracovních úrazů klesal přímou úměrou s propouštěním 

pracovníků, především dělnických profesí. [5][14]  

 

 

Obrázek 1 - Graf č. 1 - smrtelná úrazovost v letech 2007 – 2011. 
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Jak můžeme vidět v grafu č. 1, tendence křivky smrtelných pracovních úrazů zobrazuje 

určitý propad. Rok 2009 se zapsal jako rok s nejmenší smrtelnou pracovní úrazovostí  

(2 SPÚ), v letech dalších je tato hodnota výrazně navyšována. V roce 2010 už bylo evidováno 

10 pracovních úrazů s následkem smrti a v následujícím roce se hodnota navýšila o další 

4 případy SPÚ v lesnictví [5][6][14]. Statistika pracovní úrazovosti za rok 2012 bude 

zveřejněna koncem dubna 2013 v tiskové zprávě na stránkách Státního úřadu inspekce práce, 

proto není uvedena v grafu. Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2008 je nepřesný, 

protože konkrétní čísla nejsou známá – dohledatelná. Český statistický úřad přecházel v roce 

2008 ze systému OKEČ na systém CZ – NACE a pracovní činnosti některých odvětví byly 

převedeny do jiných skupin, domnívám se tedy, že i z tohoto důvodu je celkový počet úrazů 

nižší. 

Procentuelně z grafu vyplývá, že v období 2009 - 2010 je nárůst smrtelných pracovních 

úrazů v lesnictví 400 %, a mezi lety 2010 a 2011 je vzestup 40%. 

 

 

Obrázek 2 - Graf smrtelné pracovní úrazovosti v lesnictví 2007 – 2011. 

Státní úřad inspekce práce v Opavě evidoval při práci v lesnictví v roce 2007 celkem 
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za roky 2007 až 2009 není k dispozici. V období od ledna do prosince 2010 bylo na Státním 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
10 

? 

2 

? 

7 

3 

9 

5 

Smrtelné pracovních úrazy v lesnictví 2007 - 2011 

SPÚ spojené s těžbou 2007 

SPÚ při ostatních činnostech 2007 

SPÚ spojené s těžbou 2009 

SPÚ při ostatních činnostech 2009 

SPÚ spojené s těžbou 2010 

SPÚ při ostatních činnostech 2010 

SPÚ spojené s těžbou 2011 

SPÚ při ostatních činnostech 2011 



 

5 

 

dřeva, další 3 jsou evidovány jako SPÚ při ostatních činnostech. Ostatními činnostmi 

v lesnictví se rozumí příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, ochrana 

kultur proti zvěři atp. V následujícím roce 2011 se každá z těchto hodnot navýšila ještě o další 

dva případy.  

 

 

Obrázek 3 - Graf č. 3 - Smrtelné pracovní úrazy zaměstnanců a OSVČ v letech 2010 – 2011. 
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všude už jen při přecházení z jednoho pracoviště na druhé, nebo při samotné práci vzhledem 
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 Příčinou pracovních úrazů při práci v lese může být: 

 nedostatečná odborná kvalifikace 

 nízká pracovní morálka 

 podcenění možných rizik 

 vědomé zanedbávání rizik 

 nedodržování technologického postupu [7] 

 

 Příčiny pracovních úrazů uvedených na stránkách SÚIP: 

 při vyřezávání porostu došlo k uklouznutí po vlhkém kořenovém náběhu 

 při odvětvování došlo k uklouznutí 

 pracovník při práci ve svahu špatně došlápl a následně upadl 

 při práci na zmrzlém terénu pracovník uklouzl a udeřil se hlavou o kámen 

 při kácení stromu došlo k podklouznutí a pádu pracovníka pod padající strom 

 při přeměřování kulatiny v lese pracovník šlápl na sněhem pokrytý terén, 

pod kterým byla skrytá prohlubeň, a podvrtnul si koleno 

 pracovníka udeřila do obličeje odmrštěná větev, když odvětvoval strom, 

pracovník nestačil uhnout padajícímu kmeni, ten ho následně zasáhl 

 při těžbě a při pádu padajícího stromu se odlomila větev a zasáhla pracovníka 

 při kácení buku se z koruny stromu uvolnila větev, která tam zřejmě uvízla 

při kácení sousedního stromu, vibrace vzniklé pilou ji uvolnily a větev spadla 

na pracovníka [5] 

 

 Příčiny a okolnosti smrtelných pracovních úrazů v lese za rok 2011: 

 nerespektování zásad bezpečného pracovního postupu při kácení napjatého 

kmene (např. kácení vývratu) 

 pád větve na dřevorubce 

 zasažení dalšího dřevorubce padajícím stromem 

 pád stromu na dělníka mimo předpokládanou zónu kácení 

 pád souše v okamžiku ústupu od káceného stromu 

 podřezávání stromu, na kterém spočívá zavěšený strom 

 samovolné vyvrácení stromu větrem a jeho následný pád na dřevorubce 
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 neočekávaný pohyb káceného stromu a následné smrtelné přimáčknutí 

dřevorubce 

 uvolňování zavěšeného stromu kácením jiného stromu [6] 

 

Také v dnešní době, kdy je práce prováděna v lese osobami samostatně výdělečně 

činnými, je pro některé tento způsob příliš finančně náročný a časově - z jejich pohledu - 

„mnohdy nepřijatelný“. 

Pro fyzicky podnikající osoby, které sice dostanou údaje o tom, která část porostu je 

určena k těžbě, ale vyvstává otázka, kdo poukáže na možná rizika? Lesní technik provádějící 

návrh lanovky viz kapitola 6., tuto funkci neplní, protože to nezasahuje do jeho pracovních 

povinností. Důležité je také podotknout, v jaké ze čtyř možných kategorií je OSVČ zařazena. 

Pro všechny ale platí druhá část zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, která odkazuje na povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. 

Konkrétně pak § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce vzhledem k podmínkám 

vykonávané činnosti nebo poskytovaným službám a jejich rozsahu. 
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4. Lanovky v lese 

Historie lesních lanovek se datuje od roku 1955, kdy větrná kalamita v Jeseníkách 

odkryla problém dopravování tlustého dříví z horských svahů. Tato skutečnost přispěla 

ke zkonstruování malé vyklizovací lanovky Vln, která byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu 

Křtiny. Ke kladkostroji, který předepínal nosné lano, na kterém se pohyboval jednoduchý 

vozík s padací kladkou, byl jako hnací stanice přidán vyprošťovací naviják americké armády 

Waukesha. Díky tomu byla tato lanovka schopna vyklizování dříví z obou stran trasy, což byl 

v té době radikální technologický průlom. [2] 

Dnešní moderní lanovky renomovaných výrobců jsou řízeny rádiovým ovládáním a 

konstrukčně uzpůsobeny na automatizovanou a programovatelnou jízdu, ať už prázdné nebo 

s nákladem. [2] 

Dokumentace umístění lanovek, případně alespoň náčrtky, jak lanovka povede, by měly 

být součástí lesního hospodářského plánu, který se zpracovává zpravidla na 10 let. Důležitým 

rozhodnutím před sestavením těchto plánů je určení, jakým způsobem a kde se bude vytěžené 

dřevo z jednotlivých míst soustřeďovat. [1] Nezanedbatelné je také zajištění katastrálních map 

pro určenou oblast, kde se bude pracoviště nacházet, s vyznačením sklonů a seznámením 

pracovníků s vyznačenými sklony. 

4.1. Nasazení lanovek v terénu 

Při sestavování hospodářského plánu v lesnictví se mimo jiné rozhoduje o pracovištích 

lanovkových a s použitím traktorů. Jako traktorové pracoviště se především preferují terény se 

sklonem do 30 – 40 % na únosných půdách. Na půdách neúnosných, a pro traktory 

zakázaných např. z vodohospodářských důvodů, by  mělo být navrženo použití lanových drah. 

[1] Nejčastěji využívané je soustřeďování traktory, protože při užívání lanovek jsou na zácvik 

a zkušenosti obsluhy kladeny daleko větší nároky, než je tomu u traktorů. 

Kvůli těmto důvodům jsou traktory mnohdy nasazovány i do takových terénů jako jsou 

sklony nad 40 %, silně zamokřené půdy nebo neprostupné cesty pro pohyb traktorů – 

lanovkové terény, kde vzniká vyšší pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů, provozních 

nehod a havárií. 

4.1.1. Požadavky na kvalifikaci strojníka/odepínače 

 strojník, musí být starší 18 let 
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 zdravotně způsobilý 

 dobrá fyzická kondice 

 odborné znalosti v lesnictví 

 speciálně vyškolen akreditovanou organizací pro obsluhu, údržbu a opravu 

lanového zařízení 

 schopnost práce ve výškách 

 samostatné závazné rozhodování [2] 

4.1.2. Požadavky na kvalifikaci pomocníka/zapínače 

 věk starší 18 let 

 zdravotně způsobilý 

 dobrá fyzická kondice 

 speciálně vyškolen pro obsluhu, údržbu a opravu lanového zařízení 

 schopnost práce ve výškách [2] 

4.2. Využití traktorů a lanovek k přibližování 

Existují rizika týkající se využívání traktorů, které nemají dostatečnou způsobilost 

pro práci v takovém terénu, protože širokorozchodné traktory se zvýšenou svahovou 

dostupností jsou finančně nákladnější, a ne každá OSVČ nebo ostatní fyzicky podnikající 

osoby si můžou dovolit vlastnit ještě takto finančně náročné speciální traktory. Většinou 

využívají starší ojeté traktory, které si odkoupili od svých bývalých zaměstnavatelů, případně 

od jiných zemědělských podniků, které tyto stroje využívaly ke svým účelům a nejsou už 

v tak perfektním stavu, jak by podle předpisů měly být. 

Zanedbatelné nejsou ani důvody týkající životního prostředí tj. snížení odtoku vody 

z půdy při horizontálním zářezu cesty nebo naopak zvýšení rychlosti odtoku při vertikálně 

vedené cestě, čili po svahu. Další pomyslné mínus traktorům připisuje fakt, že svým ježděním 

zhutňují půdu a tím dusí kořenový systém stromů podél vyklizovací linky. Potvrzuje to fakt, 

že traktory při této práci poškodí až 60 % půdního povrchu a lanovky pouze 19 %. [8] 

Co se týče poškození kmene stromu oděrem nebo nárazem, ať už dopravovaným kusem 

dřeva nebo pracujícím strojem, jsou tyto odřeniny pro stromy často fatální, neboť 

s poškozením kůry vzrůstá možnost infekce houbami. Tato skutečnost traktorovému 

soustřeďování také nepřispívá, neboť při tažení stromu za traktorem se druhý konec kmene 
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ve svahu a v zatáčkách vychyluje od trajektorie stroje. To má mnohdy za následek již 

zmiňované poškození kůry. Lanovými dráhami je tento problém vyřešen tím, že je zde 

soustřeďovaný kus vyzvednut a dopravován po lanovkové dráze o šířce 2 – 3 m, tím je 

kontakt s okolními stromy téměř vyloučen. 

Riziko vzniku nehody u lanového dopravního zařízení (dále jen „LDZ“), představují, jak 

už název napovídá, hlavně lana. Nesprávné používání LDZ např. k předepnutí káceného 

stromu, aby bylo docíleno správného směru pádu, dává za vznik rázům v lanech způsobených 

pádem uvázaného stromu. Tento zakázaný způsob „pomáhání“ při těžbě je využíván hlavně 

při silném nebo nárazovém větru, kdy je nezbytné těžbu přerušit. 

4.3. Lanovkové kotvy 

Kotvení lesních lanovek se provádí pomocí lan, která se upevňují prioritně na přirozené 

kotvy (stromy, pařezy). Nejsou-li k dispozici přirozené kotvy, je nutné vybudovat kotvy 

umělé („mrtvý muž“ nebo kotvy závrtné). 

 Při vybírání kotevního stromu nebo pařezu můžeme použít vztahu: 

3

2

3,1d
F  , kde 

F -  tažná síla v laně v t 

d1,3 -  průměr stromu ve výčetní výšce v dm 

3 -  koeficient kotevních podmínek 

Např.: Při kotvení lanovky na dub o průměru 40 cm to znamená, že tažná síla v laně 

může být 5,3 t => únosnost kotevního stromu je 5 tun. 

 Únosnost kotevních stromů a pařezů je závislá na mnoha faktorech: 

 jakým směrem se vede kotevní lano 

 stáří stromu 

 druh dřeviny 

 typ půdy atd. 

 Ukotvení na tenčí stromy provedeme opásáním lana kolem tří stromů. Opásání 

musíme provést správně, protože stromy jsou namáhány dodatečnou silou a mohlo 

by dojít k vývratu stromů. 
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Obrázek 4 - Kotvení na více tenčích stromů. [1] 

 Kotvení na „mrtvého muže“ znamená, že se výřez kmene o průměru minimálně 35 cm zapustí do 

země kolmo k rovině osy nosného lana. Průměr výřezu se upravuje dle požadované pevnosti. 

 

Obrázek 5 - Umělá kotva tzv. "mrtvý muž".[1] 

 Dalšími umělými kotvami jsou kotevní jehly, které se šroubují do skály, a závrtné 

kotevní jehly, které se používají v terénech místo kotvení na „mrtvého muže“, aby 

nedocházelo ke škodám na půdě. [1][2][3] 
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4.4. Kotvení lanovkového stožáru 

Zajištění lanovkového stožáru se provádí čtyřmi kotevními lany, která se od nosného lana 

odchylují jak v horizontální, tak vertikální rovině. Rozmístění lan záleží na doporučení 

výrobce a hlavně terénu, ve kterém je lanovkový stožár postaven. Rozdělení lan může být 

takové, že všechna čtyři lana jsou natažena za stožár. Další a v praxi méně využívanou 

variantou je ukotvení dvou hlavních lan za stožár a dvou lan před stožár lanovky. [2][7] 

 Úhly odchýlení lan od lana nosného způsobují ztráty pevnosti v kotevních lanech. Jak 

popisuje obrázek č. 7A, přípustný vertikální úhel je minimálně 45°. Rozsah úhlu, který svírá 

nosné a kotevní lano, musí být v rozmezí 120° - 160°. Jakmile kotevní lana s nosným lanem 

svírají úhel větší než 180°, je stožár nadzvedáván, tyto situace vznikají při umístění lanovky 

v údolí. Přírodní kotvy (stromy), jsou situovány v protisvahu a úhel 180° je překročen. 

Důsledkem může být odlehčování nebo dokonce nadzvedávání stožáru lanovky, což je velmi 

nebezpečný až havarijní stav. Problém ukotvení lanovkového stožáru v údolí se tedy řeší buď 

umělými kotvami, nebo postavením lanovkového stožáru mimo trasu lanovkové linie (viz obr. 

č. 6).[2][3] 

 

Obrázek 6 - Lanovkový stožár mimo trasu lanovky. [2] 
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Obrázek č. 7B znázorňuje zvýšené zatížení kotevních lan, jejichž zatížení způsobuje 

odklonění kotevních lan od směru působící síly v laně nosném. Pevnostní ztráty kotevních lan 

jsou vyjádřeny v %. 

Co se týká kotevních lan tažených před lanovku, je ideální, svírají-li spolu 

úhel 120° - 160°. [2] 

 

Obrázek 7 - Kotvení stožáru lanovky.[2] 

4.5. Příklad oslabení hlavních kotevních lan 

Uvedením příkladu podle obrázku č. 8 vyplývá, že pokud známe maximální dovolené 

napětí v nosném laně (např. Sm = 80 kN) a uvažujeme-li, že každé kotevní lano nese polovinu 

zatížení nosného lana, zjistíme zvýšené napětí v kotevních lanech Sk1 a Sk2. Z tabulky č. 2 

dostaneme hodnoty zvýšeného napětí v laně. 

Tabulka 1 - Změna napětí v kotevních lanech v závislosti na úhlu rozevření kotev. [2] 

Úhel rozevření 
kotev 

Odchylka kotvy 
od nosného 
lana ve stupních 

Zvýšené napětí 
v lanech, 
zaokrouhleno 

Ztráta pevnosti 
kotevních lan 

45° 22,5° 1,1 x 10% 

60° 30° 1,2 x * 20% 

90° 45° 1,4 x ** 40% 

120° 60° 2 x 50% 

150° 75° 4 x 75% 

 

* úhel, který spolu svírají dvě kotevní lana, by neměl překročit 60° 

** úhel 90° je krajní přípustná mez, větší odchýlení je nepřípustné 
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kN
S

SS m
kk 804,14,1

2
21  , kde 

Sk1 – napětí v kotevním laně k1 

Sk2 – napětí v kotevním laně k2 

Sm – dovolené napětí v nosném laně 

Rovnice 1 - Zvýšené napětí v kotevním laně.[2] 

Z tohoto příkladu vyplývá, že se při provozu může v kotevním laně objevit stejné napětí 

jako v nosném laně. Kvůli tomu se kotevní lana u lanovek se stožárem volí minimálně 

o stejné pevnosti, jako má lano nosné [2]. [3] 

 

Obrázek 8 - Odklonění kotevních lan.[2] 

4.6. Postup vytažení nosného a vratného lana 

V praxi je možno použít několik způsobů vytažení lan, ale téměř všude se vyskytuje 

problém zamotání nebo propletení lan mezi sebou. Způsob, při kterém se lana minimálně 

vzájemně zamotávají, je vytahování lan s distanční spojkou (obr. č. 9). Postup provedení 

začíná ručním vytažením montážního textilního lana až ke kotevnímu stromu, odkud se přes 

kladku vrací lano zpět. Na montážní lano se připevní montážní ocelové lano a celý postup 

se opakuje. Dále se na montážní ocelové lano připevní lano vratné, na kterém jsou přes 

distanční spojku připevněny konce lana tažného a nosného. Tato lana jsou připojena k ocelové 

desce pomocí vzájemně volně otočných obrtlíků, které slouží k eliminaci torzních sil v lanech. 

Táhneme-li lana s distanční spojkou nad terénem, je jejich splétání vyloučeno. Pokud ale lana 
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táhneme po zemi, je nutné lana doprovázet a případně rozplést. Následuje natažení oběžného 

lana po obvodu pracoviště. [1][2][9] 

 

Obrázek 9 - Distanční spojka lan.[2] 
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5. Lanovka LARIX 3T 

Na soustřeďování dříví se používají různé typy lanovek, každý strojník má jiný styl práce, 

každému tedy vyhovuje jiný typ. Já jsem se setkal s lanovkou 3T, která patří do „rodiny“ 

Larix, stejně jako typy Lamako, Kombi H, Lamako Praga a H 3 – 650. Tyto lanovky jsou 

univerzální a liší se hlavně tažnou silou, poháněným agregátem, nebo strojem a podvozkem, 

na který jdou namontovat. 

LARIX 3T je univerzální lesní lanovka konstruována pro soustřeďování dříví po svahu, 

proti svahu nebo po rovině, v celozávěsu nebo polozávěsu. Lanovku pohání kardanový hřídel 

univerzálního kolového traktoru, na kterém je díky přednímu a zadnímu tříbodovému závěsu 

namontována kompletní nástavba. Systém lanovky je tvořen pěti lany - lanem nosným, 

oběžným, zvedacím, pomocným a montážním. [9] 

5.1. Princip oběžného lana u Larix 3T 

 

Obrázek 10 - Schéma lanovky Larix 3T. [2] 

Obrázek č. 10 zobrazuje schéma oběžného systému Larix 3T. Lanáč této lanovky (8) je 

konstruován jako kladka se širokou drážkou parabolického profilu, kolem kterého je 3,5x 
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ovinuto oběžné lano (4). Dopravu zatíženého vozíku na skládku a prázdného na místo nákladu 

zajišťují dvě mechanické třecí spojky pro levotočivý a pravotočivý pohyb, jimiž je lanáč 

osazen. Zvedacím lanem (2), které je osazeno na samostatném bubnu, se z pomocného lana 

vytahuje pomocná smyčka tzv. klk. Klk se může prodlužovat navíjením zvedacího lana. Jeden 

konec oběžného lana je pevně ukotven k vozíku lanovky (7) a druhý, volný konec, je přiveden 

do vysouvacího zařízení vozíku. 

Konec oběžného lana je vysouván z vozíku pomocným lanem (3) navinutým na buben 

ve vozíku, viz dále vozík KOS. Zvedání nákladu probíhá navíjením zvedacího lana – tažením 

dvojkladky (5) a prodlužováním délky klku směrem za lanovku. Výšku zavěšení nákladu 

pod vozíkem určuje vzdálenost dvojkladky od lanovkového stožáru. Tažná síla zvedacího 

bubnu je využívána při zdvíhání nákladu. Velikost tažné síly v laně určuje kroutící moment 

lanáče. [2] 

5.2. Popis lanového vozíku KOS lanovky Larix 3T 

 

Obrázek 11 - Schéma vozíku KOS lanovky Larix 3T. [2] 

Vozík KOS má pro vysouvání konce vyklizovacího lana originální konstrukci. Celý 

mechanismus vysouvání lana je centrálním čepem (2) spojen se dvěma běhouny (1), které 

jezdí po nosném laně lanovky. Toto spojení zajišťuje stálé zatížení obou běhounů 
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dopravovaným nákladem a zároveň bezproblémový přejezd přes botky s větším lomem lana. 

Podávací kladka s klínovou drážkou (7) je opásána oběžným lanem v úhlu 260° díky umístění 

vstupní (3) a výstupní kladky (4). Výkyvné lano s přítlačnou kladkou (8) silou pružiny (9) 

usměrňuje oběžné lano do klínové drážky podávací kladky v místě, kde konec oběžného lana 

kladku opouští. Přítlačná síla pružiny je znásobena opásáním lana, a to zajišťuje vysoký 

přenos síly (7 - 8 kN) pro vysouvání. Uvnitř vozíku je na bubnu (11) navinuto cca 90 m 

pomocného lana (12), jehož odvíjením se buben s podávací kladkou otáčí a oběžné lano je 

z vozíku mechanicky vysunováno. [2] 

5.3. Vlastnosti lanovky typu Larix 3T 

 díky rovnoměrnému zatížení náprav je zaručena vysoká terénní dostupnost traktoru 

s nesenou nástavbou 

 univerzální lanový systém pro všechny tvary terénu a směry přibližování 

 díky systému oběžného lana odpadá brzdění lana vratného a s tím související ztráty 

energie 

 rádiové ovládání ze dvou různých míst včetně zálohového kabelového ovládání 

 cílová automatika s paměťovými povely pro prázdnou a plnou jízdu lanového 

vozíku [9] 

5.4. Standardní výbava 

 nosné lano 650 m ø 18 mm  

 oběžné lano 1 475 m ø 12,5 mm  

 zvedací lano 220 m ø 12,5 mm  

 pomocné lano 500 m ø 5 mm + 600 m ø 6 mm  

 montážní lano 1 400 m ø 8 mm polypropylen  

 dva kotevní vrátky se 70 m lana o ø 14 mm  

 mechanický vozík KOS-31 

 nosnost vozíku 3 000 kg 

 váha vozíku 245 kg [9] 

5.5. Technické údaje 

 nosnost 3 000 kg 
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 tažná síla/rychlost – nosné lano 50 kn/2,2 m.s
-1

 

 tažná síla/rychlost – oběžné lano s nákladem 26 kn/2,1 m.s
-1

 

 tažná síla/rychlost – oběžné lano bez nákladu 10 kn/5 m.s
-1

 

 tažná síla/rychlost – zvedací lano 28 kn/1,5 m.s
-1

 

 výška věže 7,5 m 

 hmotnost – navijáky + věž 3 650 kg 

 hmotnost – bubny s oběžným lanem 1 300 kg [9] 

5.6. Obsluha lanovky Larix 3T 

Obsluha lanovky se skládá nejméně ze dvou pracovníků, z nichž jeden je strojník 

(odepínač), který stojí u místa rampování, a druhý (zapínač) zapíná soustřeďované kusy dříví. 

Často se k zapínači přiřazuje ještě pomocník, který mu pomáhá natáhnout oběžné lano 

do těžko přístupných míst. 

Komunikace mezi strojníkem a zapínačem je zajištěna vysílačkami, které jsou neustále 

zapnuté. 

Rádiové ovládání lanovky ze dvou různých míst je velmi výhodné, protože se strojník 

se zapínačem v terénu často nevidí. Je tak vyloučena možnost nechtěného zapnutí navíjení a 

možného vzniku úrazu. Ovládání funguje na principu předávání priority. Pracovník zapne 

na lanovku kmen určený k odvezení, zvedne ho ovládáním do požadované výšky 

dopravování, poté nastaví ovládáním plný plyn a v tu chvíli předal prioritu strojníkovi. 

Znamená to, že už nemůže do funkce lanovky zasáhnout nebo ji zastavit, kromě nouzového 

zastavení při zjištění závady tlačítkem „STOP“, které na prioritě není závislé. Ten samý 

princip funguje u strojníka. Před samotným používáním lanovky se musí nastavit 

tzv. koncové vzdálenosti vozíku, aby nedošlo k najetí vozíku na věž lanovky nebo koncovou 

neprůjezdnou botku. Pokyny z ovladačů lanovky jsou zpracovávány počítačem, který je 

instalován v kabině traktoru a je závislý na zdroji elektřiny vyráběné alternátorem traktoru. 
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6. Plánování a návrh trasy lanovky 

Při plánování odvozní sítě v lanovkových terénech je výhodné navrhovat cesty 

po vrstevnicích ve vzdálenostech zhruba 800 m od sebe. [1][8] Tato vzdálenost samozřejmě 

není striktní, z hlediska finanční výhodnosti se mohou cesty vložit přímo do porostu tak, aby 

vyhovovala podmínkám odvozu a zároveň přibližovací lanovce. Při trasování odvozní cesty 

by měl navrhující projektant zahrnout všechny možné plošiny a mírnější spády třeba 

pro rampování nebo ukládání dříví proti svahu. Odvozní cestu je vhodné navrhnout tam, kde 

se mění terén z traktorového na lanovkový, tzn. přelomy náhorních rovin nebo prudších 

úbočí. Nejlepší podmínky pro lanovky tvoří pruhové holoseče o šířce 80 m  

a délce 500 m. [1][3] Dle členitosti terénu se rozměry upravují pro co nejlepší využití. 

 

Obrázek 12 - Orientace tras a odvozní síť v lanovkových terénech. [1] 

Má-li být používání lanovek operativní a organizačně zvládnuté, je nutné sestavit časový 

plán jednotlivých těžeb. 

Časový plán by měl obsahovat: 

 jaký prostředek se zde použije - lanová dráha, traktory 

 jak je pracoviště přístupné - přístupné, s malými úpravami, s velkými úpravami 

 svahovitost pracoviště 

 vhodnost nasazení - sucho, mráz, sníh 
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 přibližování - nahoru, dolů, šikmo 

 a další položky, které významným způsobem ovlivňují nasazení nebo kombinaci 

s jinými prostředky 

Díky těmto údajům lze časový plán snadno sestavit. Měl by být tvořen jako měnný 

seznam porostů pro těžbu v daném roce, aby byl schopen se přizpůsobit přírodním a jiným 

vlivům. Správným vyhodnocením a evidencí porostů plánovaných k těžbě je časovým plánem 

zajištěno nejvhodnější nasazení za sněhu, mrazu nebo sucha. Zároveň se snažíme navrhnout 

jednotlivé úseky těžby tak, aby byl přesun jednotlivých prostředků co možná nejmenší a 

nebylo nutné udržovat všechny cesty.[3] 

Směr přibližování je nejčastěji určen polohou porostu. Pokud si směr můžeme určit, 

volíme přibližování proti svahu, protože je jednodušší. Lanovka se rychleji staví, kmeny se 

nemusí přibrzďovat jako z kopce a nepotřebujeme vratné lano. Tato možnost je nejlepší 

pro začínající posádky, které ještě nemají velké zkušenosti[9], je také výhodná v období, kdy 

hrozí samovolný pohyb dříví. Naopak po svahu se lépe přibližují celé kmeny nebo 

neodvětvené stromy. U šikmo vedených tras necháváme pod místem, kde vozík přejíždí přes 

botku, vyšší pařezy, aby kmeny byly vedeny ve směru nosného lana.Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

6.1. Vyhrazené pojmy a části lanovky 

 kotevní stromy – stromy, na kterých je upevněno nosné lano a lana na kotvení 

lanovkového stožáru 

 podpěrné stromy – stromy, na které se umisťuje podpěrná kladka 

 stožárové stromy – stromy, na nichž je umístěna neprůjezdná botka, obvykle 

předposlední stromy v trase lanovky, poslední jsou kotevní stromy 

 stromy pro směrovou kladku – stromy na kterých jsou zavěšeny směrové kladky 

tažného a vratného lana 

 směrová kladka – používá se tehdy, má li oběžné lano ve své trase překážku; 

směrovou kladkou se lano nasměruje tak, aby nedocházelo např. k oděru stromů. 

 dvojkladka – součást dvou kladek, ve které se přetahují oběžné a zvedací lano 

 botka – slouží k nesení a podpírání nosného lana 

 lanáč – pohonná kladka oběžného lana 

 nosné lano – lano, na kterém jezdí lanový vozík 

 oběžné lano – lano, díky kterému se vozík pohybuje po laně nosném 
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 zvedací lano – lano, které oběžnému lanu pomáhá přes dvojkladku zvedat břemeno 

 pomocné lano – lano, které slouží k vytahování oběžného lana z vozíku dolů, 

tzv. vyplivování 

 montážní lano – lana, kterými se lanovka kotví 

 vyklizování – pohyb dříví od pařezu k nosnému lanu 

 přibližování/soustřeďování – doprava dříví pod nosným lanem k přibližovací nebo 

odvozní cestě. (tyto dva termíny nejsou u lanovky zcela jednoznačné jako 

u traktorů, protože doprava dřeva lanovkou může končit jak na přibližovací cestě, 

tak i na odvozním místě) 

 odtahování – pohyb dříví po přibližovací cestě ke skládce nebo odvoznímu místu. 

 soustřeďování – všechna manipulace s dřívím od pařezu po odvozní místo. 

 rampování – ukládání na skládku; může se rampovat traktorem mimo trasu 

lanovky nebo přímo v trase lanovky [1][9] 
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6.2. Zaměření trasy lanovky pracoviště č. 1 

Polní zápisník 

Tabulka 2 - Polní zápisník pracoviště č. 1. 

bod č. sklon v % šikmá vzdálenost v m montážní popis 

1 - - Kotevní strom, smrk průměr 43 cm 

1-2 +10 17 Lom terénu 

2-3 0 3 Plošina pro traktor s nástavbou lanovky 

3 - - Stožár lanovky 

3-4 0 6 Lesní cesta 

4-5 +33 6 Lom terénu 

5-6 +7 40 Lom terénu 

6-7 +20 63 Lom terénu 

7 - - 
Možná podpěra, vpravo 2,5 m, smrk 38 cm, 

vlevo 2 m, smrk 40 cm 

7-8 -3 15 Lom terénu 

8 - - 
Možná podpěra, vpravo 2,3 m, smrk 40 cm, 

vlevo 2 m, smrk 43 cm 

8-9 -10 55 Lom terénu 

9-10 +47 45 Lom terénu 

10 - - 
Možná podpěra, vpravo 2 m, smrk 42 cm, vlevo 

3,5 m, smrk 45 cm 

10-11 -3,3 7,5 Lom terénu 

11 - - Kotevní strom, smrk průměr 43 cm 

Oddělení:        - 

Pracoviště:     pracoviště č. 1 

Datum:     7. 2. 2013 

Měřil:     Tomek 

 

Podélný profil LDZ 

Viz příloha č. 2 - PODÉLNÝ PROFIL LDZ PRACOVIŠTĚ Č. 1. 
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6.3. Zaměření trasy lanovky pracoviště č. 2 

Polní zápisník 

Tabulka 3 - Polní zápisník pracoviště č. 2. 

bod č. sklon v % šikmá vzdálenost v m montážní popis 

1 - - Kotevní strom, buk průměr 45 cm 

1-2 +17 26,1 Lom terénu 

2-3 0 6 Plošina pro traktor s nástavbou lanovky 

3 - - Stožár lanovky 

3-4 -17 31 Lom terénu 

4-5 -2 43 Lesní cesta a plošina pro skládku 

5-6 -69 6 Lom terénu 

6-7 0 2 Koryto potoka 

7-8 +57 18 Lom terénu 

8-9 +32 100 Lom terénu 

9 - - 
Možná podpěra, vpravo 1 m, dub 38 cm, vlevo 

2,5 m, smrk 40 cm 

9-10 +11 7,3 Lom terénu 

10 - - 
Možná podpěra, vpravo 1,5 m, buk 40 cm, vlevo 

2 m, dub 43 cm 

10-11 +11 8 Lom terénu 

11-12 -4,5 13,5 Lom terénu 

12 - - Kotevní strom, dub průměr 43 cm 

Oddělení:        - 

Pracoviště:     pracoviště č. 2 

Datum:     6. 3. 2013 

Měřil:     Tomek 

 

Podélný profil LDZ 

Viz příloha č. 3 - PODÉLNÝ PROFIL LDZ PRACOVIŠTĚ Č. 2. 

6.4. Výpočet montážního napětí: 

 lano seal 162 drátů s drátěnou duší ø 18 mm 

 skutečná pevnost lana od výrobce (228 kN), kterou podělíme bezpečnostním 

koeficientem 2,5 a tak dostaneme hodnotu maximálního dovoleného napětí 

228 ÷ 2,5 = 91 kN 

 přibližné stanovení maximální hmotnosti nákladu Qm se udává jako poměr 

skutečné pevnosti nosného lana k maximální hmotnosti dopravovaného 
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břemene, u lesních lanovek je tento poměr 1:9 – 1:10 => s lanem o pevnosti  

228 kN můžeme dopravovat břemeno o hmotnosti 2300 kg 

 stanovení montážního napětí v laně So. platí, že montážní napětí u lanových drah 

tvořených jedním polem musí být co nejmenší, s rostoucím počtem polí můžeme 

montážní napětí zvyšovat. 

Montážní napětí: 

 u tras o jednom poli   1/2 Sm => So = 1/2 * 91 = 45,5 kN 

 u tras o dvou polích   2/3 Sm => So = 2/3 * 91 = 60,7 kN 

 u tras o třech a více polích  4/5 Sm => So = 4/5 * 91 = 72,8 kN 

 

Nesmíme také zapomenout na možnost postavit lanovkovou trasu i v dalších obdobích, 

proto by na tuto skutečnost neměli zapomenout zadavatel a lesní hospodář. Aby se lanovka 

mohla bezpečně ukotvit i v budoucích letech, nechávají se na okraji porostu alespoň některé 

skupinky stromů. Lanovku lze samozřejmě stavět i na umělé podpěry a kotvit na „mrtvého 

muže“, ale s tímto řešením rostou náklady na stavbu a také pracnost. [1][2][3] 
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7. Posouzení pracoviště 

Z předpisů úzce souvisejících s problematikou dodržování BOZP v lese jsem sestavil 

kontrolní list, který jsem použil na dvou různých pracovištích. Jednalo se o osoby samostatně 

výdělečně činné. Pro lepší přehled jednotlivých pracovišť jsem označování barevně rozlišil, 

červenými křížky je označeno pracoviště č. 1 a černými pracoviště č. 2. 

7.1. Kontrolní list 

Tabulka 4 - Kontrolní list - obecné požadavky.[3][4][10][11] 

      

V
y

h
o

v
u

je: 

N
ev

y
h

o
v
u

je: 

 
Obecné požadavky.       

1 Technologický postup vyklizování/soustřeďování dříví:    X X 

2 Technologický projekt k montáži lanovky:   XX   

3 Šířka přibližovací linie: šířka 2 – 3 m XX   

4   vyklizená, zbavená 

pařezů, klestí atp. 
  XX 

5 Návod k používání, obsluze a údržbě: lanová dráha XX   

6 

  

motorová řetězová 

pila 
XX   

7 

  

motorové stroje 

(traktory) 
X X 

8 Sociální zařízení pro zaměstnance:     XX 

9 Těžební mapy (místa těžeb, trasy vyklizovacích 

lanovek): 

  
XX   

10 Informovanost zaměstnanců o rizicích, kterým mohou 

být vystaveni: 

  
XX   

11 Informovanost zaměstnanců o eliminaci/odstranění 

těchto rizik: 

  
XX   

12 Dodržování bezpečnostních přestávek:   XX   

13 Zdravotní způsobilost zaměstnanců:   XX   

14 Školení zaměstnanců k podání první pomoci:   XX   

15 Kategorizace práce:     XX 

16 Každý pracovník seznámen s předpisy BOZP:   X X 

17 Pracovní oděv, obuv a OOPP:   X X 

18 Používání přidělených OOPP:     XX 

19 Pracovníci musí být starší 18 let:   XX   

20 Vzdělání v oboru všech zaměstnanců:   X X 
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21 Praxe v oboru minimálně 5 let:   XX   

 

Tabulka 5 - Kontrolní list - LDZ.[1][2][3][4][7][9][13] 

  Lanové dopravní zařízení (dále jen "LDZ")       

22 Provozní deník LDZ   X X 

23 Výstup na stromy a umělé podpěry je dovolen jen 

za pomoci stupaček, žebříku nebo jiného vhodného 

zařízení. Pracovník musí být zajištěn při montáži 

ochranným pásem: 
  

X X 

24 Zapínač a odepínač spolu musí komunikovat po celou 

dobu práce s LDZ:   
XX   

25 Znamení "Stůj" musí dát každý pracovník, který 

zpozoruje závadu:   
XX   

26 Zapínač musí sledovat vyklizování kmenů a včas 

zastavit provoz při zachycení nákladu o překážku:   
X X 

27 Při chodu LDZ se nesmí opravovat nosný systém, 

vozík nebo naviják:   
XX   

28 2 - 3 násobek maximálního napětí v nosném laně nesmí 

překročit jmenovitou nosnost lana:   
XX   

29 Zadní kotevní strom označit plachetkou:   XX   

30 Zákaz překračovat nebo stoupat na vlečené náklady a 

dopravovat LDZ osoby:   
XX   

31 Trasa LDZ musí být v místě křižování lesních cest 

viditelně označena výstražnými tabulkami:   
  XX 

32 LDZ musí být zajištěny proti možnosti uvedení 

do chodu nepovolanými osobami:   
XX   

33 Obsluha LDZ musí být seznámena a zaškolena podle 

technických a provozních podmínek výrobce:   
XX   

34 Výška nosného lana  

= průvěs lana pod břemenem + 2 m:   
XX   

35 Délka mezi jednotlivými podpěrami lanové dráhy  

80 - 200 m:   
XX 

 

36 Lom nosného lana na průjezdné botce max 25°:   -X   

37 Výskyt roztřepení nebo rzi na lanech:   X X 

38 Četnost mazání lan (dle návodu o údržbě):     XX 

39 Vhodné mazadlo:     XX 

40 Označení kotevních stromů lanové dráhy:   XX   

41 Úvazek kmene 0,5 – 1 m od konce kmene:   XX   

42 Zákaz pohybu osob pod nosným lanem:     XX 
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43 Zákaz pohybu osob v prodlouženém směru napnutých 

lan:   
XX   

44 Zaměstnanec, který dříví připevňuje nebo uvolňuje, 

sleduje jeho pohyb a přitom se pohybuje tak, aby 

nedošlo k jeho zasažení uvolněnou kladkou, 

přetrženým lanem nebo odvalujícím se dřívím: 
  

X X 

45 Organizace ovládání lanovky:   XX   

46 Pravidelná kontrola chodu lanovky (dle návodu 

o údržbě):   
X X 

47 Používání stojů, tech. zařízení a nářadí splňující 

požadavky na bezpečnou obsluhu a používání:   
XX   

48 Organizace dřevorubce a pomocníka:   X X 

 

Tabulka 6 - Kontrolní list - Vhodná organizace práce.[3][4][7][12] 

  Vhodná organizace práce.       

49 Na pracovišti, kde se současně soustřeďuje dříví a kácí, 

musí být pracovníci i prostředky soustřeďující dříví 

vzdáleni nejméně na dvojnásobek výšky kácených 

stromů od místa kácení: 
  

X X 

50 Zákaz práce více pracovníků ve svahu, kde hrozí riziko 

samovolného pohybu dříví:   
XX   

51 Na pracovištích s rizikem samovolného pohybu se dříví 

vyklizuje lanem pomocí směrové kladky:   
- - 

52 Uvolňování dříví na svahu musí být prováděno vždy 

z horní strany svahu nad ležícím stromem:   
X X 

53 Zákaz práce v ohroženém prostoru zavěšeného/ 

podříznutého stromu:   
XX   

54 Kácení jiného stromu přes zavěšený strom:   XX   

55 Kontrola jednotlivých pracovníků provádějících těžbu, 

minimálně každých 30 minut:   
XX   

56 Zajištění bezpečné únikové cesty (cesta šikmo dozadu 

od zamýšleného směru pádu stromu tak, aby mohl 

zaměstnanec, který strom kácí, ustoupit dřív, než strom 

spadne): 
  

XX   

57 U stromů o průměru nad 15 cm na pařezu proveden 

směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny 

průměru stromu; výška směrového zářezu se musí 

rovnat dvěma třetinám jeho hloubky: 
  

XX   

58 Nedořez hlavního řezu o průměru nejméně 2 cm:   XX   
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59 Pohyb osob nepovolaných v ohroženém prostoru, což 

je kruhová plocha nejméně o poloměru dvojnásobné 

výšky stromu: 
  

XX   

59 Dodržet povolenou svahovou dostupnost stroje:   XX   

60 Nestoupat na soustředěné dříví a nepřekračovat jej 

za pohybu:   
XX   

61 Zákaz bezúvazkového soustřeďování dříví:   XX   

62 Dodržení zákazu vstupu do ohroženého prostoru 

pracoviště:   
  XX 

63 Uložení/doplnění pohonných hmot mimo zdroje 

zapálení:   
XX   

64 Při volném uskladňování dříví na skládce musí být 

dodržen takový sklon uskladňovaného dříví, aby se 

zabránilo jeho samovolnému pohybu (zajišťovací 

klíny, zapření o strom, atp.):   

X X 

65 Ruční ukládání rovnaného dříví je dovoleno, jen pokud 

stojí pracovník na pevné zemi, a to do výše maximálně 

2 m: 

  

- - 

66 Polena ani štěpiny nesmí nadhazovat ani házet 

pracovník pracovníkovi:   
- - 

 

7.2. Hodnocení pracoviště č. 1 

Z kontrolního listu můžeme vidět nemalý počet nevyhovujících skutečností. 

Červenými křížky je hodnoceno pracoviště č. 1. 

Specifikace pracoviště: 

 terén: vypuklý, pokrytý sněhem cca 5 cm 

 počasí: zataženo, bezvětří; teplota: -2 °c 

 pracovní skupina: dřevorubec, dřevorubec, zapínač, strojník, traktorista 

 délka lanové dráhy: 218 m 

 porost: smrkový les 

 doba trvání těžby: 21 dní 

 

Odůvodnění nevyhovujících bodů v kontrolním seznamu: 

 1 – Zcela chyběl technologický postup prací pro vyklizování/soustřeďování dříví. 

 4 – Na přibližovací linii se vyskytovaly různé větve, klest, části stromů, přes které 

byly taženy dopravované kmeny. Mohlo dojít k zachycení dopravovaného kusu a 

následnému nežádoucímu natažení lana. 
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 8 – Zaměstnanci při bezpečnostních přestávkách neměli možnost ohřevu, ani 

ohřevu jídla, či pití. 

 15 – Pracoviště nebylo posouzeno a zařazeno do kategorie práce dle zákona 

č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2. 

 18 – Používání OOPP jen některými pracovníky, pracovník pohybující se na 

skládce a dřevorubci, používali všechny přidělené OOPP. Pracovníci obsluhující 

lanovku (strojník, zapínač), nepoužívali ani ochrannou přilbu. 

 23 – Při montáži směrové kladky (botky) na strom používal pracovník žebřík, 

nebyl však vhodně jištěn proti pádu. 

 26 – Zapínač nesledoval vyklizování kmenů, protože neviděl na celou trasu 

lanovky. 

 31 – Prostor pracoviště trasy lanovky nebylo nijak označeno (např. výstražnými 

tabulkami), ale v místě křížení lesní cesty byla dozorována pracovníkem 

(odepínačem). 

 38 – Lano od začátku používání nebylo dosud mazáno. 

 42 – Obsluha neustále procházela pod nosným lanem, a to i když byla lanovka 

v provozu. 

 52 – Pracovník prováděl odepínání kmene z lanovky ze spodní části svahu, 

pod ležícím stromem. Hrozil samovolný pohyb kmene a následné sražení 

pracovníka. 

 62 – Pracovníci se při kácení stromů neustále pohybovali v ohroženém prostoru, 

tj. kruhová plocha o poloměru minimálně dvojnásobné výšky káceného stromu. 
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Další zjištěné nedostatky: 

 

Obrázek 13- Pracoviště č. 1 - Nevyklizená trasa lanovky. 

 Zjištění: Oběžné lano je vzdáleno pouze půl metru od jednoho stromu stojícího 

v trase lanovky. Ve vyklizovací linii nesmí být žádná překážka ve vzdálenosti  

1 – 1,5 m od středové osy lana, aby nedocházelo k porušení lana oděrem. Dále se 

v trase lanovky vyskytují pokácené stromy a klest.  

 Návrh opatření: Přednostně pokácet strom zasahující do přibližovací linie 

a překážky v přibližovací linii odstranit neprodleně po zjištění. 
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Obrázek 14 - Pracoviště č. 1 – Práce bez osobních ochranných pracovních prostředků. 

 Zjištění: Nepoužívání OOPP (pracovní oděv a obuv v neprořezném provedení, 

ochranná přilba, ochrana očí a sluchu.) Provádění odvětvování ze špatné strany 

svahu, hrozí samovolný pohyb dříví a zasažení pracovníka. Dále pak provádění 

těchto prací v trase lanovky, hrozí možnost zasažení lanem. Těmito činnosti je 

porušeno NV 28/2002 Sb. o způsobu organizace práce v lese. 

 Návrh opatření: Zavést evidenci o používání přidělených OOPP a poučení 

o bezpečných pracovních postupech při odvětvování. Dále navrhuji provádění výše 

zmíněné práce v bezpečném prostoru, čili mimo nebezpečný prostor lanovky 

a prováděné těžby dřeva. 
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Obrázek 15 – Pracoviště č. 1 – Kotvení lanovky bez ochranných pásů. 

 

 Zjištění: Ukotvení lanovky na kmen stromu bez ochranného textilního pásu 

způsobuje trvalé poškození kůry, a tím se zvyšuje riziko nakažení stromu 

dřevokaznou houbou. 

 Návrh opatření: Používání textilních ochranných pásů při kotvení lanovky. 
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Obrázek 16 - Pracoviště č. 1 – Důsledek nepoužívání textilních pásů. 

7.3. Hodnocení pracoviště č. 2 

Pracoviště č. 2 jsem v kontrolním listu označil černými křížky. 

Specifikace pracoviště: 

 terén: vydutý a jeho nejnižším bodem protékal potok, lanovková věž byla umístěna 

naproti svahu, kde byla prováděna těžba  

 počasí: jasno, nárazový vítr; teplota: 8 °c 
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 pracovní skupina: dřevorubec, zapínač/pomocník, strojník, traktorista, dřevorubec 

na skládce 

 délka lanové dráhy: 190 m 

 porost: smíšený 

 doba trvání těžby: 16 dní 

 

Odůvodnění nevyhovujících bodů v kontrolním seznamu. 

 4 – Na přibližovací linii byly kusy stromů, hlavně potom v korytě potoka. 

 7 – U traktoru, nebyl k dispozici návod k používání kolového traktoru. 

 8 – Pracovníci neměli možnost se ohřát, případně si ohřát jídlo např. v přistavené 

maringotce, chybělo rovněž mobilní sociální zařízení. 

 15 – Pracoviště nebylo posouzeno a zařazeno do kategorie práce dle zákona 

č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2. 

 17 – Pracovníci měli jen částečné vybavení osobními ochrannými pracovními 

prostředky (rukavice, pracovní oděv, pracovní boty.) U dřevorubce zcela chyběly 

kalhoty v neprořezném provedení, ochrana hlavy, sluchu a očí. 

 18 – Pracovníci nepoužívali ochrannou přilbu. 

 20 – Pouze dva pracovníci měli odbornou způsobilost v oboru lesnictví a těžby 

dřeva. 

 22 – Strojník nevedl deník lanového dopravního zařízení o údržbě, opravách atp. 

 31 – Pracoviště s trasou lanovky nebylo nijak označeno (např. výstražnými 

tabulkami), pouze křižovatka na lesní cestě byla pod občasným dohledem 

strojníka. 

 37 – Oběžné lano bylo roztřepené u vozíku lanovky, vzniká riziko poranění 

při montáži a demontáži lanovky. Rez se vyskytovala, kromě nosného lana, 

na všech lanech a kladkách. 

 38 – Lano od začátku používání nebylo mazáno. 

 42 – Obsluha a jiné osoby neustále procházely pod nosným lanem, a to i když byla 

lanovka v provozu. 

 44 – Strojník - odepínač se pohyboval v nebezpečném prostoru pod vozíkem 

tehdy, když ještě dopravovaný kus nebyl zcela spuštěn na zem. Mohlo dojít 

k zasažení pracovníka dopravovaným kusem dřeva, prasklým lanem nebo 

lanovkovým vozíkem. 
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 46 – Byl zjištěn vysunutý čep na jedné ze dvou vzpěr na lanovkovém stožáru. Je 

nutno provádět občasnou vizuální kontrolu technického stavu lanovky. 

 48 – Dřevorubec kácel strom, aniž by se přesvědčil o nepřítomnosti ostatních osob 

v ohroženém prostoru. 

 49 – Traktor s hydraulickou rukou, kterým se vytěžené dřevo přetahovalo od 

lanovky na skládku, se pohyboval v ohroženém prostoru těžby, méně než 

dvojnásobná vzdálenost výšky káceného stromu. Traktorista spoléhal na správné 

nasměrování pádu stromu dřevorubcem. 

 62 – Pracovníci se při kácení stromů neustále pohybovali v ohroženém prostoru, 

tj. kruhová plocha o poloměru minimálně dvojnásobné výšky káceného stromu. 

 

Další zjištěné nedostatky: 

 

Obrázek 17 - Pracoviště č. 2 – Práce bez osobních ochranných pracovních prostředků. 
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 Zjištění: Odvětvovací práce bez použití OOPP (pracovní oděv a obuv 

v neprořezném provedení, ochranná přilba, ochrana očí a sluchu). Porušení 

NV 28/2002 Sb. o způsobu organizace práce v lese. 

 Návrh opatření: Zavést evidenci o používání přidělených OOPP a poučení 

o bezpečných pracovních postupech při odvětvování. 

 

Obrázek 18 - Pracoviště č. 2 – Uvolněný čep zajišťovací vzpěry lanovkového stožáru. 

 Zjištění: Vysunutý - uvolněný čep zajišťovací vzpěry stožáru lanovky. 

 Návrh opatření: Vizuální kontrola zajištění všech součástí lanovky, včetně 

kontrolního dotažení namáhaných spojů. 
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Obrázek 19 – Pracoviště č. 2 – Nevyklizená přibližovací linie. 

 Zjištění: Vyklizovací linie je nevyčištěná (plná kusů dřeva). Při tažení 

neodvětveného stromu, by mohlo dojít k napružení některého kusu dřeva 

z vyklizovací linie, a k zasažení pracovníka. 

 Návrh opatření: Vzniklé překážky v přibližovací linii odstranit neprodleně 

po zjištění. 
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Obrázek 20 - Pracoviště č. 2 – Spuštěné oběžné lano. 

 Zjištění: Oběžné lano, které strojník při tzv. vyplivování (vytahování pomocným 

lanem z vozíku dolů), spustil až na zem. Je to ohrožený prostor pod lanovkou, kde 

se, jak je zmíněno výše, pohyboval strojník/odepínač lanovky. Šipka v kroužku 

ukazuje vzdálenost lana od země cca 10cm.  

 Návrh opatření: Postupné vysunování lana musí strojník zajistit takovou rychlostí, 

aby nedocházelo ke spuštění lana na zem jinde, než v místě nakládky. 
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Obrázek 21 - Pracoviště č. 2 – Nedodržení bezpečnostních předpisů. 

 Zjištění: Dřevorubec přeřezává kmen stromu na mírném svahu, přitom stojí z dolní 

strany pod kmenem mezi odřezávaným kusem a uskladněným dřevem na skládce. 

Dále je kus nadzvedáván hydraulickou rukou traktoru, což je ohrožený prostor 

stroje (dosah hydraulické ruky plus 2 metry), kde platí zákaz vstupu. Následně 

při přeřezání kmene došlo k odvalení nepřidržované části a pracovník s motorovou 

pilou v poslední chvíli uskočil. Těmito úkony pracovník s motorovou pilou a řidič 

traktoru porušili pravidla NV 28/2002 Sb., o způsobu organizace práce v lese. 

 Návrh opatření: Navrhuji provést poučení o bezpečných pracovních postupech 

při práci s motorovou pilou a při užívání strojů k přibližování dřeva.  
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Obrázek 22 - Pracoviště č. 2 – Roztřepený konec oběžného lana. 

 Zjištění: Konec oběžného lana nebyl zajištěn svorkou, proto používáním došlo 

k jeho rozpletení. Hrozí riziko dalšího rozpletení, následného snížení pevnosti 

lana. Hrozí rovněž poranění o rozpletené lano při montáži a demontáži vozíku 

lanové dráhy. 

 Návrh opatření: Navrhuji oddělení (zkrácení) rozpletené části lana o poškozený 

kus a zabránění dalšímu rozplétání lana např. svorkou, která blokuje další 

rozplétání lana. 
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Obrázek 23 - Pracoviště č. 2 – Chůze po pokáceném stromě. 

 Zjištění: Chůze po pokáceném stromě. Je zde riziko uklouznutí a hrozí následný 

pád na pokácený strom, pařez nebo zem a zranění pracovníka. 

 Návrh opatření: Navrhuji poučit pracovníky o rizicích hrozících při chůzi 

po stromě a pohybu na svahu pod pokáceným stromem, nepoužívat pokácené 

stromy jako lávky k přecházení na jiná pracoviště. Konkrétně na uvedeném 

obrázku hrozí při uklouznutí na kmeni stromu pád do hloubky - větší, než 1,5 m. 
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Obrázek 24 - Pracoviště č. 2 – Špatný směr pádu stromu. 

 Zjištění: Špatně provedený směrový zářez a náhlý poryv větru měli za následek 

zcela jiný směr pádu stromu. Šipka určuje zamýšlený směr pádu, porušení 

NV 28/2002 Sb. o zákazu provádění těžby, nelze-li u káceného stromu bezpečně 

dodržet určený směr kácení. 

 Návrh opatření: Přerušení práce při nepřízni počasí. 

7.4. Porovnání obou pracovišť: 

Odpovědi v kontrolním seznamu vypovídají o úrovni BOZP. Pracoviště č. 2 vykazovalo 

více nedostatků než pracoviště č. 1. Ze shodujících se bodů (4, 8, 15, 18, 31, 38, 42, 62), 

 na obou pracovištích lze určit nejčastější porušení BOZP. 

Pracovníci i zaměstnavatelé často a vědomě porušují bezpečnostní předpisy: 

 dráha lanovky nebyla zcela vyklizená, zbavena klestu, atd. 

  nepoužívání OOPP 



 

44 

 

 neoznačení pracoviště tabulkami o zákazu vstupu osob na pracoviště těžby 

lanovkou 

 neprovádění údržby lan a nosného zařízení lanovky 

 pohyb pracovníků a zdržování se v nebezpečném prostoru pod lanem 

 pohyb pracovníků a vstupování do ohroženého prostoru, kde se provádí těžba   

 

Podceňování možného rizika, nedodržování bezpečnostních zásad za účelem urychlení 

práce a nedbalost patří k nejčastějším příčinám vzniku pracovního úrazu. Pracovníci si velmi 

dobře uvědomují rizikovost jejich práce. Ne zcela si ale připouští fakt, že svým chováním a 

vědomým porušováním předpisů ohrožují nejen sebe, ale i spolupracovníky ve svém okolí. 
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8. Návrh bezpečnostních zásad při soustřeďování dříví 

lanovkami 

Zásady byly zpracovány dle výše uvedeného kontrolního seznamu, návodu výrobce a 

technických předpisů, které se vztahují na dané zařízení. 

8.1. Obecné požadavky na pracovníky 

 pracovníci obsluhující lanovky musí být starší 18-ti let, zdravotně a odborně 

způsobilí 

 seznámeni s bezpečnostními předpisy, návody pro obsluhu lanovky a traktoru  

 seznámeni s poskytováním první pomoci 

 seznámeni s těžebními mapami 

 seznámení s pracovními riziky 

 zákaz pohybu osob pod nosným lanem s břemenem 

 zákaz pohybu osob v místě 

 předem domluvená signalizace na pracovišti 

 seznámeni s používáním OOPP 

 doporučená praxe v lesnictví 

 dodržování pracovních přestávek 

8.2. Lanové dopravní zařízení – technické požadavky 

 vedení technické dokumentace k LDZ a návodu pro obsluhu zařízení 

 vedení provozního deníku na pracovišti 

 vedení plánu oprav a údržby LDZ dle návodu výrobce a mazací plán 

 vizuální kontrola LDZ před zahájením prací 

 používání nářadí a technických pomůcek doporučené výrobcem 

 pravidelné revize lan, jejich údržba a výměna dle doporučení výrobce 

 dodržení jmenovité nosnosti lana 

8.3. Požadavky na výstavbu lanovky a organizaci práce 

 zpracování technologického postupu pro jednotlivé pracovní činnosti 

 zpracování technologického projektu lanovky 
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 náčrtek podélného profilu trasy lanovky s doloženými výpočty 

 vyčištění vyklizovací trasy, požadavky na její šířku 

 používání ochranných textilních pásů v místě kotvení na stromech 

 vyznačení pracoviště tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob 

 výška nosného lana nesmí překročit stanovený průvěs nosného lana + 2 m 

 délka mezi jednotlivými podpěrami LDZ nesmí překročit 200 m 

 při navíjení a odvíjení lan z výjimkou LDZ s oběžným lanem se zakazuje osobám 

zdržovat se mezi lany a pod lany 

 pracovník uvolňující náklad na svahu musí pracovat z horní strany svahu 

 zákaz pohybu pracovníků ve vnitřním úhlu lan, pokud nejsou vedena za stojícími 

stromy 

 zakazuje se práce:   

 za bouřky 

 za mrazu -20º c 

 při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou délku kácených stromů 

 za silného větru 

 úvazek kmene přibližovaného kusu uchycen v 0,5 m  - 1 m od konce 

 úhel mezi hlavním kotevním lanem a stožárem lanovky nesmí být menší než 45º 

 přimrzlé dříví vyklizovat až po předchozím uvolnění 

 zakazuje se překračovat nebo stoupat na vlečené náklady a dopravovat  LDZ osoby 

 pohonná stanice musí být zajištěna proti zneužití nepovolanými osobami 
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9. Osobní ochranné pracovní prostředky v lesnictví 

Zákoník práce v § 104 uděluje zaměstnavateli povinnosti týkající se udělení osobních 

ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) a to v případě, není-li možné rizika 

odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo organizací práce. [10]  

Poskytování pracovního oděvu a obuvi jako OOPP se posuzuje dle podmínek 

na pracovišti. Na základě vyhodnocení a posouzení rizik na pracovišti zaměstnavatel přiděluje 

zaměstnanci OOPP v plně funkčním stavu. Zaměstnavatel vede evidenci přidělení a 

seznámení s používáním OOPP a dále je povinen kontrolovat funkci a samotné jejich 

používání. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, kvůli 

kterým byly předepsány a zároveň nesmí ohrožovat jeho zdraví a bránit při výkonu práce. 

[10]  

9.1. Osobní ochranné pracovní prostředky používané při práci 

s lanovkami 

Pracovníci obsluhující lanovku musí mít: 

 ochrannou přilbu vybavenou o prostředky s ochranou sluchu 

 ochranné brýle pro ochranu zraku 

 ochranný oděv odolný proti propíchnutí, vlhku a chladu 

 ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí, vlhku a chladu 

 pracovní rukavice odolné proti prodření lanem [7] 

 

Bohužel ne všichni pracovníci tyto prostředky používají, někteří dokonce, jako např. 

OSVČ tyto prostředky nemají vůbec k dispozici. viz kapitola – Hodnocení pracoviště 1 a 2. 
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10. Závěr 

Nasazování lanovek na přibližování dřeva vede sice ke zvýšení ekonomických nákladů, 

ale v terénech, kdy se jedná o horské a kopcovité terény, je lanovka jediným spolehlivým 

 a relativně bezpečným prostředkem pro přibližování dřeva z místa těžby na skládky, pokud 

jsou dodržovány určité zásady BOZP.  

Na druhou stranu odmítání lanovek v horských terénech vede ke škodám na půdě, které 

způsobují traktory a pokud nemají tyto traktory dostatečnou svahovou dostupnost, může dojít 

k převrácením traktoru v kopcovitém terénu a k ohrožení pracovníků. Lanovky představují 

určité riziko jako každé technické zařízení, i za striktního dodržování zásad BOZP, které 

požadují výrobci v návodech pro obsluhu a nakonec také stanovené technické předpisy, jako 

je nařízení vlády č. 28/2002 Sb. a NV 176/2008 Sb. 

V bakalářské práci byly vyhodnoceny úrazy, které se přihodily v lese, z hlediska příčin. 

 I když většina úrazů je evidována při těžbě stromů, nezanedbatelná část se týká také 

přibližování dřeva, která s těžbou úzce souvisí. 

Byla vytipována 2 pracoviště, kde byly zhodnoceny přípravné práce z hlediska vytýčení trasy 

lanovky, její vyčištění od spadlých stromů a větví, samotný provoz lanovky, vedení 

dokumentace, což jsou náčrtky a základní výpočty pro stavbu lanovky. Rovněž bylo 

zjišťováno, zda jsou vedeny provozní deníky, ve kterých se zaznamenávají zjištěné závady, 

doba používání jednotlivých částí lanovky z hlediska údržby, výměny poškozených částí a 

jejich oprav. 

Při zjišťování těchto informací o stavu pracovišť byly zjištěny závady, u kterých byla 

navržena technická a organizační opatření na jejich odstranění. Porovnáním obou pracovišť 

byly vyhodnoceny v kontrolním seznamu společné nedostatky. 

Závěrem byly navrženy zásady BOZP při soustřeďování dříví lanovkami v lese, které 

mohou být využity jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak i pro ostatní zaměstnavatele 

v oboru lesnictví a dřevoprůmyslu. 
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