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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prací s motorovou pilou. Je zde 

hodnocena úrazovost a problémy, které vedou ke zraněním.   

Cílem této bakalářské práce je vytvořit místní provozní předpis pro konkrétní činnost, 

který v souladu s platnou legislativou stanoví práva a povinnosti zaměstnavatele a 

zaměstnanců. Dále je seznámí s poţadavky na vykonávané činnosti, s rizikovými faktory a s 

bezpečnostními pokyny. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with a chainsaw work. There are assessed injuries and 

problems that lead to injuries. 

The aim of this thesis is to create a local operating instructions for this specific 

activity, which sets out the rights and obligations of employers and employees in accordance 

with the valid legislation. But also introduce requirements for pursued activities, the risk 

factors and the safety instructions to them. 
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Úvod 

V současné době patří v ČR podle statistik k nejrizikovějším povoláním práce 

dřevorubce. U této profese nastává problém při práci v těţko dostupných terénech, v dešti, 

sněhu či za nepříznivých meteorologických podmínek. Proto je zde více neţ důleţité správné 

dodrţování technologických postupů při kácení stromů, dodrţování právních předpisů při 

pouţívání pracovního nářadí, ale i  hlediska odborné a zdravotní způsobilosti a nakonec 

pouţívání funkčních OOPP.  Tyto důleţité aspekty, pokud jsou dodrţovány, mohou mnohdy 

zabránit úrazu či dokonce zachránit lidský ţivot.  

  

Cílem této bakalářské práce je vytvořit aktualizovaný místní provozní bezpečnostní 

předpis pro jednotky PO a jejich zásahy s  motorovou pilou, která je vyuţívána, při likvidaci 

spadlých stromů. Chybějící poţadavky a případné nedostatky budou změněny a doplněny 

do současně platného bezpečnostního přepisu. Tento místní provozní bezpečnostní předpis 

bude slouţit ke školení obsluh motorových řetězových pil na poţární stanici Vyškov. 

Část mé bakalářské práce se týká analýzy statistických údajů o úrazech jednotek 

poţární ochrany při práci s pilou a jsou porovnány s úrazy dřevorubců v České republice a 

v Evropě. Statistické údaje jsou vyhodnoceny z pohledu celkového počtu výjezdů s MŘP, v 

závislosti na úrazovosti při pouţívání motorové pily v jednotlivých krajích v ČR, s uvedením 

nejčastějších příčin úrazů. Potřebné údaje budou vyhodnoceny tabulkově i graficky.  

Jsou porovnány také současně pouţívané osobní ochranné pracovní prostředky na 

stanici Vyškov a OOPP, které mají být pro tuto práci pouţívány a budou navrţeny opatření, 

které by měly sníţit moţné nebezpečí úrazů s MŘP. 
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Legislativa 

Při vypracování mé bakalářské práce jsem čerpal zejména z platných předpisů, 

technických norem a z dostupné literatury, která se zabývají problematikou motorových pil a 

v neposlední řadě také z vlastních poznatků, zjištěných při pouţívání tohoto zařízení při 

záchranářských pracích. 

 

Zákony 

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

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

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády 

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, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a to 

zejména při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých 

mikroklimatických podmínek, prací s fyzickou, psychickou a zrakovou zátěţí. Dále pak 

zařazování bezpečnostních přestávek, poskytování ochranných nápojů a další bliţší 

hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí (teplota, větrání, osvětlení, 

poţadavky na prostory pracoviště, na zásobování vodou, rozměry, provedení a vybavení 

sanitárních a pomocných zařízení apod.) 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

Z uvedených zákonů a nařízení jsem čerpal informace ke své práci zejména z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Pokyn 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2004 , kterým se 

stanoví zásady práce s ruční MŘP a s přenosnou rozbrušovací pilou a pravidla odborné 

přípravy obsluh těchto motorových pil. 

 

Z uvedeného pokynu jsem čerpal informace, které se týkaly práce s motorovými 

řetězovými pilami. 

 

Norma 

ČSN EN ISO 11681 – 1: Lesnické stroje – Bezpečnostní poţadavky a zkoušení 

přenosných řetězových pil  
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1 Porovnání předpisů PO a předpisů BOZP v dřevoprůmyslu  

Byly porovnány předpisy v PO a dřevoprůmyslu, týkající se práce s motorovou pilou.  

Jedná se o: 

1. 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, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2004 , kterým se 

stanoví zásady práce s ruční MŘP a s přenosnou rozbrušovací pilou a pravidla 

odborné přípravy obsluh těchto motorových pil 

 

3.  ČSN EN ISO 11681-1, část týkající se Návodu pro obsluhu, údrţbu a opravy, 

vyplývající z této normy.    

 

Po vstupu ČR do Evropské unie se změnily právní technické předpisy a normy. 

V České republice bylo schváleno současně platné NV č. 28/2002 Sb. Toto nařízení vlády se 

však vztahuje pouze na zaměstnance a neřeší oblast osob samostatně výdělečně činných. 

Navíc stále ještě platily v té době resortní a podnikové předpisy Státních lesů a.s., které se 

vztahovaly pouze na jejich zaměstnance. Řešily podrobně technologické postupy s vazbou na 

neustálou kontrolu jejich dodrţování samotnými pracovníky a ze strany nadřízených orgánů, 

kteří byli ve styku s dřevorubci, provádějícími těţbu a odvoz dříví. 

 

Oblast školení, týkající se BOZP 

- podle starších předpisů se opakované školení řetězových pil provádělo nejméně 1x za 

2 roky, které prováděly speciální, školicí střediska. V případě kalamit, byl zaměstnavatel 

oprávněn nařídit školení častěji, např. 1 x za rok. Proškolení muselo být potvrzeno v průkazu 

obsluhy, které tato vyhláška nařizovala. 

Podle tohoto předpisu byl zpracován také pokyn generálního ředitele HZS ČR, který 

zahrnuje četnost školení, kdo školení provádí, technologické postupy a poţadavky, týkající 

motorové řetězové pily. Tento byl aktualizován naposledy v roce 2004. 

Dnešní nařízení vlády č. 28/2002 Sb. tyto konkrétní poţadavky na školení a školitele 

neřeší. 

V pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2004 čl. 3 odst. 2,3 

je podmínkou k získání specializace obsluhovatele motorové pily absolvování kurzu obsluhy 

přenosných motorových pil v jednotce poţární ochrany. Při úspěšném prokázání znalostí a 

dovedností je vydáno potvrzení a kvalifikační průkaz na dva roky. Podmínkou pro 
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prodlouţení na další 2 roky je tzv. opakovací kurz. Tento kurz se jiţ nemusí absolvovat ve 

speciálním školicím středisku, ale zajišťuje si jej individuálně kaţdá poţární stanice sama. 

Tyto kurzy má na starosti instruktor motorových řetězových pil, pověřený velitelem stanice. 

Poţadavky na kvalifikaci školitele MŘP pro JSDH nejsou upraveny v ţádném předpisu.  

 

1.1  ČSN ISO 11681-1 Lesnické stroje – Bezpečnostní poţadavky a 

zkoušení přenosných řetězových pil 

Zabývá se významnými nebezpečími a stanovuje bezpečnostní poţadavky a jejich 

ověřování pro provedení a konstrukci přenosných řetězových pil se spalovacím motorem, 

které jsou konstruované pouze pro pouţívání jednou obsluhou a určené pro lesní práce. Tato 

norma se zabývá všemi významnými nebezpečími. Nezahrnuje nebezpečí vznikající ze 

zpětného vrhu strojů s motorem nad 80 cm³.[1] 

Norma ČSN ISO 11681-1 nezabývá základními technologickými postupy při kácení 

stromů, zabývá se pouze významnými nebezpečími a konstrukčními prvky motorové pily.  
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2 Základní pojmy 

pracoviště – prostor vymezený pro pracovní činnost [2]. 

ohroţený prostor – prostor, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, jenţ ohroţuje 

její zdraví a bezpečnost [2]. 

obsluhovatel MP – je příslušník HZS ČR, zaměstnanec jednotky HZS podniku, nebo 

člen SDH obce, který má platný průkaz k obsluze MP anebo průkaz instruktora obsluhy MP 

instruktor – je příslušník HZS ČR a rovněţ obsluhovatel MP, který úspěšně 

absolvoval kurz instruktorů  

zařízení – ruční řetězová motorová pila, jejichţ řezací část je nekonečný pilový řetěz 

vedený ve vodící liště, poháněný spalovacím motorem nebo elektrickým motorem [2]. 

ruční nářadí – nářadí pouţívané při práci – sekery, klíny, měřicí pomůcky a další [2]. 

přenosná řetězová pila – nářadí s motorem, jehoţ řezným nástrojem je nekonečný 

pilový řetěz [2]. 
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3 Analýza statistických údajů související s MŘP  

 

 Graf č. 1 Pouţití MŘP u zásahů jednotek poţární ochrany v letech 2005-2011 

 

Ze zdrojů generálního ředitelství HZS České republiky vychází graf č. 1. Jedná se o 

počty výjezdů všech jednotek (profesionálních i dobrovolných) za roky 2005 – 2011. Z grafu 

je patrný prudký nárůst výjezdů mezi roky 2006 a 2007. Jedním z aspektů byly v té době silné 

vichřice a orkány například orkán Kyrill. Nejvíce zásahů bylo v roce 2009, v dalších letech 

dochází k poklesu. I tak byl počet výjezdů v letech 2010 a 2011 skoro třikrát vyšší neţ 

v letech 2005 a 2006. 

Kvůli orkánu Kyrill ze dne 18. ledna 2007 bylo uskutečněno rekordní mnoţství 

výjezdů po celém území ČR. Hasiči během noci na pátek zasahovali u 4400 událostí, které 

souvisely s větrem. České lesy utrpěli ztrátu téměř 10 miliónů metrů krychlových dřeva. 

Právě orkán Kyrill měl za následek zvýšení počtu výjezdů s MŘP. V roce 2008 Českou 

republiku zasáhl vichr Emma. Naštěstí její účinky neměli tak zničující dopad jako v případě 

orkánu Kyrill. Víkendová vichřice Emma způsobila třetinové škody a počet výjezdů proto 

nebyl tak markantní. [3] 
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Graf č. 2 zachycuje celorepublikovou statistiku úrazů při práci s MŘP, které se staly 

příslušníkům HZS ČR v letech 2005 – 2011. Tyto údaje jsem získal díky emailové 

komunikaci s jednotlivými mluvčími všech čtrnácti krajů ČR. Z grafu je zřetelné, ţe nejvíce 

úrazů se událo v kraji Moravskoslezském, naštěstí ani jeden smrtelný. Jednalo se především o 

lehčí zranění typu lehkých odřenin a lehkého pořezání, dále zranění při výcviku a údrţbě.  

 

 

 

 

Graf č. 2 Úrazy při práci s MŘP v jednnotlivých krajích u HZS ČR 

 

 

 

Graf č. 3 znázorňuje nejčastější příčiny úrazů při práci s MŘP u HZS ČR. 

Nejčastějším úrazem je pořezání samotnou pilou. Z grafu vyplývá, ţe největším nebezpečím 

pro hasiče je pořezání odskočenou pilou. 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Graf č. 3 Nejčastější příčiny úrazů při práci s MŘP od roku 2005 - 2011  

 

 

3.1 Porovnání příčin SÚ v ČR a v EU při práci s motorovou pilou 

 

Graf č. 4 Hlavní příčiny smrtelných úrazů v ČR a v Evropě při kácení stromů za rok 2011 
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Státní úřad inspekce práce v Opavě mi poskytl informace, které se týkají úrazovosti 

v lesnictví. V roce 2011 evidoval při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

v ČR 14 smrtelných pracovních úrazů, z toho 9 v souvislosti s manuální těţbou dřeva, 

přičemţ 7 z nich bylo způsobeno pádem větve nebo stromu. [8]  

Počty smrtelných úrazů v Evropě jsou převzaty pouze z pěti zemí (Velká Británie, 

Německo, Španělsko, Slovensko, Česká republika), zato jsou velice přesné. Průměrně se tedy 

v Evropě za rok 2011 událo 7 smrtelných úrazů. [8] 

 

Z těchto údajů můţeme tedy pozorovat, ţe smrtelné úrazy v ČR jsou dvakrát tak vyšší 

neţli v Evropě. Dle rozborů příčin těchto úrazů SÚIP, za tak vysokou úmrtnost můţe 

nedodrţování předpisů, které vyplývají z provedených kontrol. Mezi nejčastější zjištěné 

přestupky patří chybné pracovní postupy, nepouţívání OOPP. Více v grafu č. 6. 

 

Ze zjištěných údajů jsem vytvořil graf č. 5, ve kterém jsem procentuálně porovnal   

příčiny úrazů v důsledku pořezání pilou u HZS, v EU a v ČR. Pořezání pilou je příčinou úrazů 

nejvíce u HZS, tj. 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 5 Pořezání pilou u HZS, ČR a EU od  roku 2005-2011 
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Graf č. 6 Procentuální podíly zjištěných nedostatků při těţbě dřeva 

 

V průběhu kontrol inspektoři zjistili 82 porušení legislativních poţadavků z oblasti 

bezpečnosti, coţ bylo více neţ v předchozích letech. Ze zjištěných nedostatků se polovina 

týkala problematiky bezpečných pracovních postupů a jako druhý nejvyšší faktor, který 

dosahoval téměř 20 %, tvořily nedostatky ve vybavení a pouţívání OOPP. [8] 

 

Mezi nedodrţené pracovní postupy, kterých bylo 50 %, patřily: 

 nízké vedení hlavního řezu 

 neponechání nedořezu 

 mělká hloubka směrového zářezu 

 kácení v ohroţeném prostoru 

 ostatní 

 

Ne vţdy je však moţné dodrţovat předpisy spojené s pouţíváním MŘP. Jedinou 

výjimkou, kdy je moţné předpisy obejít, je záchrana lidského ţivota. V případě, ţe se jedná 

pouze o výcvik či zásah bez ohroţení ţivota, musí být technologické postupy dodrţeny.  

Ze zjištěných statistických údajů vyplývá, ţe při práci s MŘP dochází u hasičů i 

v průmyslu k velkému mnoţství úrazů. Z mého pohledu bych dále rozdělil obsluhu MŘP na 

pracovníky začínající a zkušené (déle pracující s MŘP). Rozdíl mezi těmito porovnávanými 

aspekty spočívá v tom, ţe hasiči, pokud se jedná o záchranu lidských ţivotů, případně kdy 

jsou likvidace stromů prováděny v krajní nouzi, musí tyto práce provádět i za špatných 
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klimatických podmínek, v noci, případně za psychicky náročných podmínek, kdeţto 

v průmyslu za obtíţných podmínek nejsou tyto práce jiţ povoleny (např. síla větru, mráz atd.).  

V další kapitole mojí bakalářské práce bude navrţena aktualizace MPBP, vydaný 

generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra dne 15. 3. 

2004, který stanoví zásady práce pro bezpečnou činnost hasičů s MPR, případně bude 

poukázáno na nedostatky v něm uvedené. Budou také navrţeny a vyhodnoceny pracovní 

rizika, týkající se práce s MŘP. 
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Místní provozní bezpečnostní 

předpis pro práci s motorovou 

pilou 
 

 

 

 

 

 

 

,,Místní provozní bezpečnostní předpis´´ pro práci s motorovou pilou stanoví zásady 

pro bezpečnou činnost hasičů. Součástí tohoto předpisu je také vyhodnocení pracovních rizik, 

obsahuje rovněţ poţadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a pouţívání OOPP.

HZS Jmk ÚO 

Vyškov 

Místní provozní bezpečnostní 

předpis při práci s motorovou 

pilou 

Datum vydání: 

celkem stran: 
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4 Zvolené pracovní zařízení 

4.1 Motorová řetězová pila 

Legenda 

1 zadní ochranný kryt ruky 

2 zadní rukojeť 

3 akcelerační páka 

4 pojistka akcelerační páky 

5 přední rukojeť 

6 přední ochranný kryt ruky 

7 zubová opěrka 

8 ochranný kryt vodicí lišty 

9 vodicí lišta 

10 řetěz 

11 zachycovač řetězu 

Obrázek č. 1 MŘP [1] 

 

4.1.1 MŘP musí být vybavena 

 krytem pohybujících se částí motorové pily (vyjma činné části pilového řetězu) 

 tlumiči vibrujících částí 

 zachycovačem roztrţeného řetězu (jen u řetězové pily) [9]  

 

4.1.2 Výbava se spalovacím motorem musí mít také: 

 bezpečnostní brzdu řetězu 

 tlumič výfuku 

 spojku automatického vypínání chodu řetězu a rozbrušovacího kotouče při 

volnoběţném chodu motoru 

 bezpečnostní pojistku plynu 

 rozšířenou část spodní rukojeti [9] 
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4.1.3 Součást vybavení motorové pily 

 technická dokumentace, která obsahuje v českém jazyce technický popis 

motorové pily, návod k obsluze, údrţbě a seřízení motorové pily se stanovením 

přípustného opotřebení řezací části pily a řetězky nebo rozbrušovacího kotouče 

 nářadí na údrţbu, které určil výrobce v návodu k obsluze, údrţbě a seřízení 

motorové pily 

 ochranné pouzdro řezací a rozbrušovací části pro přepravu [9] 

 

 

4.2 Kombinovaný klíč 

Kombinace trubkového klíče (např. 13 mm x 19 mm) a šroubováku. 

Pouţití: 

 montáţ a demontáţ lišty 

 montáţ a demontáţ svíčky 

 povolení šroubů krytu 

 povolení víčka pohonných hmot a oleje 

4.3 Ostřící sada 

Ostřící sada slouţí k pravidelné údrţbě lišt a broušení řetězu. Sada obsahuje: pilník 

s vodítkem, měrka na omezovače, pilník plochý a čistič na dráţku lišty. Úhly broušení udává 

výrobce a přebroušení řetězu by se mělo opakovat po kaţdém pouţití. Pouţívají se dva typy 

pilníků: 

 plochý - pouţívá se na broušení omezovacích zubů řetězu a údrţbu lišty  

 kulatý - pouţívá se na broušení hoblovacích zubů řetězu  

4.4 Řetěz 

Pilový řetěz je ,,nekonečný pás” skládající se z hoblovacích, spojovacích a vodicích 

článků, které jsou spojeny mezi sebou nýty. Podle tvaru rozeznáváme dva typy hoblovacích 

článků: kulatý a hranatý. Rozteče řetězu se nejčastěji udávají v palcích, popř. v milimetrech. 

Rozteč je vzdálenost mezi třemi nýty dělena dvěma. V praxi se pouţívají řetězy s roztečí 

0,325”, 3/8” a 0,404”. S touto roztečí musí zároveň korespondovat rozteč ozubení řetězky, 
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popř. vodícího kolečka lišty. Při pořizování řetězu se udává rozteč, počet vodicích článků a 

šířka vodící dráţky lišty. 

Návrh na doplnění: 

Doporučuji, aby součástí vybavení pily na kaţdém vozidle byl náhradní řetěz.  

4.5 Vodící lišta 

Vodící lišta slouţí k vedení vodících článků řetězu a k napínání řetězu. Vyrábí se 

v jednovrstvém nebo třívrstvém provedení. Délka vodící lišty je udávána v palcích a šířka 

vodící dráţky v milimetrech. Nejběţnější lišty jsou 15” (38 cm) a 18” (45 cm). 

Rozeznáváme dva základní typy: 

 vodící lišta bez vodící kladky (kluzná) 

 vodící lišta s vodícím ozubeným kolečkem 

4.6 Řetězka 

Důleţitou součástí řezného systému je řetězka. Slouţí k přenosu hnací síly z motoru na 

řetěz. Opotřebení řetězky nesmí být větší neţ 0,25 mm.  

 Pouţívají se dva druhy: 

 pevná (hvězdicová) 

 prstencová  

 

Návrh na doplnění: 

Doporučuji při výměně řetězu zároveň vyměnit i řetězku.  

4.7 Startování pily   

Startování pily je nutné provádět nejméně 3 metry od místa tankování a nikdy ne 

v uzavřené místnosti. Stroj obsluhuje pouze jedna osoba, v pracovním prostoru se nesmí 

nacházet ţádné další osoby. Před nastartováním zablokovat řetězovou brzdu – jinak hrozí 

nebezpečí poranění běţícím řetězem. Motorovou pilu nikdy nestartovat se vsazeným pilovým 

řetězem do řezu. Startování pily vţdy ze země – pila musí být zabrzděná, pouze na plošině a 

v koruně stromu existuje výjimka. 
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Návrh na doplnění: 

Je zakázáno startovat pilu „ z ruky“.  
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5 Údrţba, oprava a kontrola motorových pil 

Údrţba MP se provádí především podle pokynů výrobce uvedených v návodu 

k obsluze a provádí ji obsluhovatel MP. Údrţba pily se vţdy provádí po jejím pouţití. 

Obsahem údrţby je např. vyčištění pily, doplnění PHM a oleje, kontrola bezpečnostních 

prvků, naostření a napnutí řetězů. 

Opravu MP provádí instruktor MP, musí k tomu mít potřebné vybavení. Obsáhlejší opravy 

smějí provádět pouze odborní prodejci (servisní organizace). Při opravách se musí do stroje 

montovat pouze povolené náhradní díly nebo technicky stejnorodé díly. 

 

Kontrolu motorových pil v podmínkách jednotky poţární ochrany Vyškov 

rozdělujeme na: 

 kontrola před zařazením pily do provozu (provádí instruktor MP) 

 kontrola pily před jejím pouţitím (provádí obsluha MP) 

 denní kontrola (příslušná obsluha MP přítomná na směně) 

 týdenní kontrola (příslušná obsluha MP přítomná na směně, případně instruktor 

MP) 

 půlroční kontrola (provádí instruktor MP) 

5.1 Výše zvednutí pily při práci 

 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., maximálně do výšky ramen zaměstnance [10]  

 Pokyn č. 15/2004 Sb., do výše prsou pracovníka [9] 

 Návod na pouţití – vţdy uvedeno maximálně do výšky ramen zaměstnance 

 

5.2 Rozšířená část spodní rukojeti 

Tento poţadavek na motorovou pilu ještě není ve vybavení jednotek HZS ČR. 

Rozšířená část spodní rukojeti – slouţí k ochraně pravé ruky uţivatele v případě 

roztrţení řetězu.  

 

Návrh na doplnění: 

Navrhuji vybavit jednotky HZS pilami s rozšířenou částí spodní rukojetí a tuto skutečnost 

doplnit v MPBP. 
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6 Základní technologické postupy při kácení stromů 

 Pracovní postup při kácení stromů se rozděluje na [9] 

 přípravné práce 

 vlastní kácení 

 dokončovací práce 

 zvláštní případy kácení 

 

Mezi zvláštní případy kácení patří [9] 

       kácení stromů nakloněných do zvoleného směru pádu 

       kácení stromů nakloněných mimo zvolený směr pádu 

       kácení stromů vyhnilých a dutých 

       kácení stromů srostlých a dvojáků 

       kácení stromů na svazích 

       kácení stromů v blízkosti budov, komunikací, el. vedení, v parcích apod. 

       kácení stromů zlomených, rozštípnutých, přelomených, vyvrácených 

       kácení stromů po částech 

       odstraňování zavěšených stromů 

 

Základní technologické postupy při práci s motorovou pilou na stavebních konstrukcích  

Pro urychlení nebo zjednodušení prací lze motorovou nebo rozbrušovací pilu pouţít 

v případě poţáru, technického zásahu nebo ţivelné pohromy. 

 

Rozdělení: 

       střešní konstrukce  

       stropní konstrukce 

       podlahové konstrukce 

 

Tyto technologické postupy zůstávají zachovány dle Pokynu generálního ředitele HZS 

ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2004 , kterým se stanoví zásady práce s ruční MŘP a 

s přenosnou rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluh těchto motorových pil.  

Vypracoval jsem kontrolní seznam pro technologické postupy při kácení s MŘP 

(Příloha č. 5). 
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7 Základní pravidla BOZP při práci s motorovou pilou u HZS 

Vyškov 

Hasič, který obsluhuje motorovou pilu, musí: 

 před započetím práce s MŘP ověřit funkci automatického vypínání chodu řetězu při 

volném chodu motoru, funkci bezpečnostní brzdy řetězu a funkci pojistky plynu 

 upřesnit technologický postup řezání na místě zásahu 

 být vybaven OOPP dle návodu k obsluze nebo ochrannými prostředky předepsanými 

organizací 

 pouţívat při práci OOPP schváleného typu 

 dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti práce, návod k obsluze příslušné motorové 

pily a zvláštní předpisy upravující manipulaci s pohonnými hmotami 

 dbát zvýšené opatrnosti a dávat pozor zejména na prohlubně a příkopy, nepřelézat přes 

kořeny, pařezy a kmeny stromů s nezajištěnou pilou 

 při startování poloţit motorovou pilu na vhodné a bezpečné místo, pevně ji drţet, 

přičemţ řetěz se nesmí dotýkat ţádného předmětu 

 zastavit motor pily, nebo řetěz zajistit brzdou při přecházení z jednoho pracoviště na 

druhé 

 k řezání vyuţívat zejména spodní část řetězu, v důsledku zpětného rázu 

 zastavit motor pily, nebo řetěz zajistit brzdou, kdyţ je koš plošiny přemisťován, nebo 

se provádí jiná činnost, např. spouštění větve pomocí lana 

 před běţnou opravou motorové pily během provozu zastavit chod motoru 

 při přenášení motorové pily na vzdálenost větší neţ 150 m, a pokud to podmínky 

bezpečné práce vyţadují i při přenášení motorové pily na vzdálenost menší neţ 150 m, 

vypnout motor  

 motorovou pilu převáţet jen s nasazeným ochranným pouzdrem řezací části, nebo 

demontovanou, a motorovou pilu uloţit na určené místo 
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8 Zakázané činnosti 

Motorovou pilu je zakázáno pouţívat: 

 s nefunkční brzdou řetězu, spojkou, zachycovačem utrţeného řetězu a   

s hlavními řeznými částmi (řetěz, lišta, řetězka) opotřebovanými pod minimální 

přípustné hodnoty stanové výrobcem nebo uvedené v návodu k pouţití  

 jestliţe některá její část neplní svou funkci 

 k páčení nebo jiným účelům, pro něţ není určena 

 

Sníţit nebezpečí můţeme: 

 pilu drţet pevně oběma rukama 

 řezat pouze při plném plynu 

 při řezu sledovat hrot lišty 

 neřezat hrotem lišty 

 nikdy neodřezávat více větví najednou 

 neřezat ve výšce přesahující výšku ramen 

 lištu zavádět jen s nejvyšší opatrností do jiţ započatého řezu 

 pracovat jen se správně naostřeným a napnutým pilovým řetězem 
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9 Školení a odborná způsobilost 

Odbornou přípravu hasičů k získání a prodlouţení kvalifikace obsluhovat motorové 

pily v jednotce PO zabezpečí HZS kraje nebo vzdělávací zařízení MV - generálního 

ředitelství HZS ČR. Rozsah a obsah odborné přípravy je dán učebními osnovami 

specializačních kurzů pro obsluhu přenosných motorových pil, která vydává MV - 

generálního ředitelství HZS ČR. [9] 

 

Rozlišují se dva typy: 

 Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce poţární ochrany MP 

A (základní), v novějším znění MP Z 

 Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce poţární ochrany MP 

B (prodluţovací), v novějším znění MP P 

 

Oba kurzy jsou zakončeny praktickou, písemnou (formou testu) a ústní zkouškou. Po 

absolvování základního kurzu je vydán doklad o absolvování kurzu a je vystaven kvalifikační 

průkaz k obsluze přenosných motorových pil s platností na 2 roky. Po uplynutí této doby 

příslušník musí absolvovat školení, které je zakončeno písemnou zkouškou (formou testu). Po 

úspěšně vykonaném testu je tato kvalifikace prodlouţena o další 2 roky a musí být potvrzena 

v průkazu. [9] 

Absolvent kurzu zná obsluhu motorových pil, zásady práce s motorovou pilou na 

místě zásahu, související předpisy pro bezpečnost práce, technologické postupy pro práce 

prováděné motorovými pilami v jednotce PO, konstrukci a údrţbu motorových pil a základy 

stavebních konstrukcí. 

9.1 Podmínka pro zařazení do kurzu 

Úspěšné absolvování vstupní přípravy příslušníků HZS ČR nebo nástupního 

odborného výcviku zaměstnanců HZS podniků nebo úspěšné absolvování základní odborné 

přípravy člena jednotky SDH obce nebo SDH podniku podle § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 

247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
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9.2 Organizace kurzů 

Kurzy zabezpečují HZS krajů nebo vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství 

HZS ČR pod vedením příslušných instruktorů a lektorů pro max. 10 účastníků v jedné třídě. 

Při praktickém výcviku dohlíţí jeden instruktor maximálně na dva posluchače. Organizaci 

kurzu lze přizpůsobit potřebám příslušných jednotek PO.  

Po ukončení základního kurzu MŘP je zde moţnost ke zvýšení kvalifikace a znalostí, 

absolvováním kurzu instruktora přenosných motorových pil. [9] 

 

Rozlišují se dva typy: 

 Kurz pro instruktory přenosných motorových pil IMP A (základní) 

 Kurz pro instruktory přenosných motorových pil IMP B (prodluţovací) 

Zakončení tohoto kurzu vychází ze získaných dovedností základního kurzu pro 

obsluhu přenosných motorových pil a je doplněno náročnější ústní a písemnou zkouškou. 

Rozdíl oproti obsluze je v prodlouţení kurzu, kdy instruktor přenosných motorových 

pil po ukončení kurzu prodluţuje o 3 roky a musí být potvrzeno v průkazu. 
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10 Práce z koše výškové techniky 

Při práci v koši výškové techniky smí s motorovou řetězovou pilou pracovat pouze 

obsluha a její pomocník. K bezpečné manipulaci s motorovou pilou případně pomocným 

nářadím mimo koš musí být oba zajištěni proti pádu. Odřezávání větví koruny stojícího 

stromu pomocí řetězové pily se provádí zejména z pracovní plošiny nebo jiné speciální 

techniky určené pro práci ve výškách. [9] 

Při práci ve výškách hasiči nesmí pracovat: 

 nejsou-li vybaveni OOPP pro práci ve výškách  

 dochází-li k výkyvu stromů z důvodu povětrnostní situace nad 12m/s, nad 7m/s 

zavětrovat (tzn. pouţít zavětrovací lana) 

 při teplotě niţší neţ -10° C (hrozí – li nebezpečí z prodlení při záchraně ţivota 

osob, můţe velitel zásahu rozhodnout o nedodrţení technických podmínek výškové 

techniky a věcných prostředků) 

 za sníţené viditelnosti a při bouřce 

Při řezání motorovou pilou z koše a tam kde mu hrozí pád, musí být hasič, který 

obsluhuje motorovou pilu vybaven: 

 minimálně pracovním polohovacím systémem pro sebejištění 

 lanem pro usměrňování padající dřevěné hmoty nebo částí konstrukcí 

 hadicovým drţákem (vazákem) na případné zajištění pily nebo pomocného 

nářadí 

 přenosnou radiostanicí nebo jiným prostředkem pro spojení se strojníkem 

výškové techniky, případně dalšími hasiči 

 

Před zahájením prací musí být vymezen ohroţený prostor. Strojník spolupracuje 

s obsluhou motorové pily a jeho pomocníkem, udrţuje s nimi radiové spojení, sleduje činnost 

a upozorňuje je na případná nebezpečí. Před kaţdou manipulací s výškovou technikou 

(přesunutí koše do jiné pracovní polohy) musí být motorová pila zabrţděná. [9]  
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10.1 Technologie kácení ve výškách 

 Příprava pracoviště [9] 

 Provádění vlastního řezání [9] 
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11 Skladování 

V případě, ţe MŘP nebude na zásahovém vozidle ve vybavení jednotky PO a bude mít 

delší provozní přestávku neţ tři měsíce, je nutné: 

 Palivovou nádrţ vyprázdníme a vyčistíme 

 Karburátor vyjet do prázdna, aby nedošlo ke slepení membrán v karburátoru 

 Pilový řetěz a vodicí lištu sejmout, vyčistit a nakonzervovat olejem 

 MŘP důkladně vyčistit (zejména ţebra válce a vzduchový filtr) 

 Stroj uskladnit na suchém a bezpečném místě 
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12 První pomoc při úrazech 

 zraněného odsuneme ze zóny nebezpečí 

 je – li v bezvědomí, uloţíme ho do tzv. stabilizované polohy 

 nedýchá – li, uvolníme horní cesty dýchací a zahájíme dýchání z úst do úst 

 při vnějším krvácení pevně přitlačíme ránu a přiloţíme tlakový obvaz 

 otevřené rány zakryjeme sterilním obvazem, nesnaţíme se z nich vytahovat 

cizí tělesa 

 po zastavení případného krvácení dáme zraněnému nohy do mírně zvednuté 

polohy a chráníme ho před chladem přikrytím 

 zraněného uklidňujeme aţ do příchodu odborné zdravotnické pomoci  
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13 Ochranné pracovní prostředky pouţívané při práci s MŘP a 

porovnání se současným stavem OOPP u HZS Vyškov 

Při zásahové činnosti musí být hasiči vybaveni ochrannými pracovními prostředky, 

které se u HZS rozdělují na: 

 Osobní ochranné prostředky 

 Společné ochranné prostředky 

 

13.1 Přilby

Osobní ochranné prostředky  

Přilba GALLET  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Přilba GALLET F1 

 

Vybavení  [4] 

 obličejový štít 

 ochranné brýle 

 skořepina 

 zátylník 

 výstroj a podbradní řemínek 

 adaptéry 

 vnitřní vycpávka pro tlumení 

nárazu 

 

Společné ochranné prostředky 

Ochranná přilba Jonsered  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Ochranná přilba Jonsered 

 

Vybavení [5] 

 mušlové chrániče sluchu 

 kovová ochranná síťka obličeje  

 nastavitelná náhlavní vloţka  
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13.1.1 Porovnání přileb 

Při práci s motorovou pilou nejsou přilby typu GALLET nejvhodnější. Vysoce odolná 

polyamidová skořepina dobře chrání hlavu, ale sluch není dostatečně zabezpečen. Oči jsou 

proti drobným mechanickým částem chráněny integrovanými zasouvacími brýlemi 

z netříštivého čirého plastu. Pro krátkodobý zásah jako je například odstranění stromu přes 

cestu, je tato přilba dostačující, ale pro delší výjezdy doporučuji ochrannou přilbu Jonsered. 

Přilba Jonsered má výhody oproti přilbě GALLET v zajištění ochrany nejen sluchu a má 

mnohem menší hmotnost.  

Navrhuji pouţívání přilby Jonsered, kterou máme ve výbavě a doporučuji, z hlediska 

větší bezpečnosti, koupit pracovní brýle čiré, aby byla zajištěna maximální ochrana očí. 

 

13.2 Rukavice

Osobní ochranné prostředky  

 

 

 

 

 
Obrázek č. 4 Zásahové rukavice 

 

Skládají se ze čtyř vrstev materiálu [6] 

 materiál Nomex tvoří základní a 

nosnou vrstvu 

 dlaňová část je vyrobena z Kevlaru  

 membrána Porelle zajišťuje 

odolnost proti vodě a prodyšnost 

rukavic  

 poslední vrstvou je podšívka, 

vyrobená z Nomexu a Kevlaru, 

 

 

Společné ochranné prostředky 

Při práci v lese pouţívají 

dřevorubci ochranné rukavice 

antivibrační. U jednotky HZS 

Vyškov takové rukavice nemáme. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Antivibrační rukavice [5]  

 

Rukavice jsou vyrobené z jemné, 

nepromokavé kozinky a 

vodoodpudivého polyamidu. Jejich 

funkcí je ochrana proti proříznutí. 

Zachovávají vynikající manipulační 

schopnost a jsou zesíleny v oblasti 

dlaně a prstů. [5]  
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Ve společných ochranných prostředcích popisuji speciální antivibrační rukavice, které 

by se měly pouţívat pro práci s motorovou pilou. Hasiči u výjezdů nepracují s pilou tak často 

a tak dlouho, proto nedochází k poškození zdraví hasiče z důvodu vibrací pily. Testované a 

certifikované rukavice proto dostačují, ale z hlediska větší bezpečnosti při delší obdobné 

činnosti doporučuji pouţívat speciální antivibrační rukavice. 

Navrhuji z hlediska lepší manipulace a bezpečnosti při práci s MŘP dát do výbavy 

antivibrační rukavice.  

 

13.3 Oděv 

V jihomoravském kraji pouţíváme především zásahové oděvy typů FIREMAN a 

TIGER, které splňují poţadavky dle ČSN EN 469.  

13.3.1 Osobní ochranné prostředky  

Zásahový ochranný oděv 

 patří mezi osobní ochranné prostředky, které slouţí k ochraně těla při 

činnostech u zásahu 

 chrání tělo před neagresivními chemickými látkami, promáčením, tepelnými 

účinky a povětrnostními vlivy 

 částečně chrání i před úrazem, např. bodnutím nebo říznutím. [6] 

 

Zásahový ochranný oděv je dvoudílný a tvoří jej kalhoty a kabát. Materiál oděvu se 

skládá ze tří vrstev: 

 vnější vrstva – materiál Nomex nebo Kevlar, který je odolný proti plameni, 

roztrţení, řezu a je antistatický 

 vlhkostní vrstva – materiál GORE – TEX, který je odolný vůči vodě, 

neagresivním chemickým látkám a zajišťuje prodyšnost obleku 

 tepelná vrstva – materiál Nomex, který slouţí jako izolační vrstva proti 

sálavému teplu  
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Obrázek č. 6 Fireman III  

 

Při nenáročném nebo krátkodobém pouţití motorové pily tyto zásahové oděvy postačí, 

avšak při sloţitějším či dlouhotrvajícím zásahu bych doporučoval pouţití speciálního 

protipořezového obleku zajišťující větší bezpečnost. Tato bezpečnost je zajištěna dlouhými 

vlákny, která se mohou v látce volně pohybovat, to jim umoţňuje zachytit se v řetězu a 

zpomalit jej. 

 

13.3.2 Společné ochranné prostředky 

Protipořezový oblek 

V současné době se z hlediska bezpečnosti práce můţeme setkat s protipořezovým 

oblekem, samostatnými protipořezovými kalhotami nebo protipořezovými návleky. 

Návleky jsou vhodné pro příleţitostné uţivatele řetězových pil, proto se u hasičů 

doporučuje pouţívat protipořezové kalhoty nebo protipořezový oblek (kalhoty a pracovní 

blůza).  

Dle doporučení jsme si na naší poţární stanici zvolili protipořezové kalhoty 

s náprsenkou v provedení třídy 1 odolnosti odpovídající poţadavkům EN 381-5.   
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Rozdělení ochranných obleků dle tříd odolnosti při jednotlivých rychlostech řetězu [7] 

 třída odolnosti 0 : 16 m/s 

 třída odolnosti 1 : 20 m/s 

 třída odolnosti 2 : 24 m/s 

 třída odolnosti 3 : 28 m/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7  Protipořezové kalhoty Profesional 

 

13.4 Obuv 

Tuto obuv pouţíváme při výcviku s MŘP a u všech typů výjezdů. Ochrana proti řezu 

nám zajišťuje bezpečnou práci s MŘP a proto doporučuji pouţívání této obuvi. 
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13.4.1 Zásahová ochranná obuv 

Tento osobní ochranný prostředek slouţí k ochraně nohou při zásahové činnosti. 

Poskytuje nám ochranu před neagresivními chemickými látkami, ropnými produkty, 

promáčením, tepelnými a mechanickými účinky a povětrnostními vlivy. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Zásahová ochranná obuv 

 

U hasičů je moţné se setkat s různými typy zásahové ochranné obuvi, protoţe se na 

trhu nachází velké mnoţství výrobců. Na naší stanici se nachází hned tři typy, ale nejlépe se 

nám osvědčila obuv HAIX.  

 

Zásahová obuv HAIX FIRE [6] 

 antistatické provedení 

 gumová protiskluzová podráţka vyztuţená ocelovou planţetou 

 vyztuţený kotník a ocelová špička 

 třída 1 – ochrana proti řezu 

 rychlouzávěr umoţňující individuální přizpůsobení boty tvaru nohy 

 goretexová membrána  
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13.5 Stanovení rizika pro přidělení OOPP s motorovou pilou 

  

 

Tabulka č. 1 Stanovení rizika: ochranná přilba Jonsered  

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: 

Schválil:       ve Vyškově dne 
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14 Vyhodnocení rizik při práci s MŘP 

Riziko Nebezpečí Opatření ke sníţení nebezpečí 

Pořezání 

Zaměstnanci pracující s pilou, ohroţeni 

pořezáním v důsledku: 

 Nedodrţení předpisů při jejím startování, 

 

 

 Nezastavení chodu motoru při přenášení 

pily na větší vzdálenost, 

 

 

 Nenasazení ochranného pouzdra na její 

řezací část, 

 

 

 Odstraňování ochranného zařízení, 

 Nedostatečná ochranná zařízení chránicí 

prsty obsluhy před dotykem ruky 

s řetězem pily, 

 

 Nedostatečný ochranný kryt zadní rukojeti 

chránicí ruku obsluhy před dotykem 

s prasklým řetězem pily 

 Nevybavení pily ochranným krytem 

vodicí lišty, 

 Nevybavení pily zachycovačem řetězu, 

 

 Nevybavení pily brzdou řetězu, 

 

 Nevybavení pily systémem, který uvádí 

do činnosti brzdu řetězu, dojde-li ke 

zpětnému vrhu materiálu, 

 Nevybavení pily vypínacím zařízením 

nezávislým na činnosti obsluhy, 

 Zdrţování se v nebezpečném prostoru, 

 

 Přetěţování pily nad stanovené parametry, 

 

 Startování pily z ruky, 

 Práce s pilou v prostoru s omezenou 

moţností pohybu, 

 Zdvihání lišty pily nad výši ramen, 

 Práce s pilou, která nemá funkční 

ochranné zařízení, 

 Řezání nebezpečnou horní, dolní, částí 

špičky lišty pily, 

 Vzdálení se od pily, která je v chodu. 

 

 
 

 

 Dodrţovat pokyny výrobce pro startování pily 

 Před běţnou opravou pily zastavit chod jejího 

motoru. 

 Při přenášení pily na větší vzdálenost zastavit 

chod jejího motoru. 

 

 

 Při přenášení pily nasadit ochranné pouzdro na 

její řezací část. 

 

 

 Neodstraňovat ochranné zařízení pily. 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena ochranným 

zařízením chránicím prsty obsluhy před 

dotykem se řetězem pily. 

 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena ochranným 

krytem zadní rukojeti chránicím ruky obsluhy 

před dotykem s prasklým řetězem pily. 

 Zajistit, aby pila byla vybavena ochranným 

krytem vodící lišty. 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena 

zachycovačem řetězu. 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena brzdou 

řetězu. 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena systémem, 

který uvede do činnosti brzdu, dojde-li k 

zpětnému vrhu materiálu. 

 Dbát na to, aby pila byla vybavena vypínacím 

zařízením, nezávislým na činnosti obsluhy. 

 Na pracovišti na němţ se pracuje s motorovou 

pilou se nezdrţovat v nebezpečném prostoru. 

 Nepřetěţovat pilu nad výrobcem stanovené 

technické parametry. 

 Neprovádět startování pily z ruky. 

 Nepracovat s pilou v těsném prostoru 

s omezenou moţností pohybu. 

 Při řezání nezdvihat lištu pily nad výši ramen. 

 Pracovat jen s pilou, která má všechna ochranná 

zařízení funkční. 

 Neprovádět řezání nebezpečnou horní, dolní, 

částí špičky lišty pily. 

 Nevzdalovat se od pily, která je v chodu. 

 

 

Pád z výšky 

Zaměstnanci provádějící vyvětvování 

stromů, ohroţeni pádem ze stromu 

v důsledku jejich neseznámení se se základy 

bezpečného lezenou a technikou zajištění. 

 

Zaměstnanci pracující s pilou ve výšce 

 Provést školení zaměstnanců o základech 

bezpečného lezení a technice zajištění bezpečné 

pracovní polohy při vyvětvování stromů. 

 

 

 S výjimkou pily pro vyvětvování stromů 
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(mimo vyvětvování stromů), ohroţeni 

pádem z výšky. 

neprovádět práce s pilou ve výškách. 

Pád 

břemene 

Osoby nacházející se v blízkosti 

vyvětvování stromů, ohroţené pádem pily 

z výšky. 

 

 

 

Zaměstnanci nacházející se v nebezpečném 

prostoru pod pracovištěm, na němţ se 

pracuje s pilou, ohroţeni pádem předmětů a 

odřezaného materiálů z výšky. 

 

Zaměstnanci nacházející se v nebezpečném 

prostoru, na němţ se pracuje s pilou, 

ohroţeni pádem stromu nebo jeho části. 

 Dbát na to, aby pila pro vyvětvování stromů 

byla opatřena úchytným zařízením umoţňujícím 

její připevnění na lano nebo montáţní pás. 

 

 

 

 Zajistit nebezpečný prostor pod místy práce 

proti pádu břemen, např. ohrazením, zakrytím, 

ostrahou apod. 

 

 

 Zajistit, aby e v nebezpečném prostoru, v němţ 

hrozí pád stromu nebo jeho části, nepohybovaly 

nepovolané osoby. 

Poranění 

očí, obličeje 

Zaměstnanci obsluhující pilu, ohroţeni 

zasaţením pilinami, úlomky řezaného 

materiálu. 

 Při řezání pilou pouţívat k ochraně očí, 

obličeje, hlavy, ochranné brýle resp. obličejový 

štít, přilbu. 

Zakopnutí, 

uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Všichni zaměstnanci na pracovišti, ohroţeni 

 

 zakopnutím vlivem nepořádku, 

 

 

 nerovnosti terénu, apod. 

 

 

 Na pracovišti udrţovat pořádek. 

 Odstranit z pracoviště komunikační překáţky, o 

které lze zakopnout. 

 Podle moţností provést před zahájením práce 

s pilou potřebnou úpravu terénu. 

Poţár 

Zaměstnanci pracující s pilou s neuzavřenou 

palivovou nádrţí a osoby nacházející se 

v jejich blízkosti, ohroţeni popálením 

ohněm v důsledku vznícení pohonných 

hmot. 

 

Zaměstnanci pracující s pilou v uzavřených 

prostorách, v místech s nebezpečím poţáru 

nebo výbuchu. 

 

Zaměstnanci doplňující pohonné hmoty do 

pily v blízkosti otevřeného ohně a osoby 

nacházející se v okolí, ohroţeni popálením 

ohněm v důsledku vznícení pohonných 

hmot. 

 

Zaměstnanci doplňující pohonné hmoty do 

pily v blízkosti startování pily a osoby 

v okolí, ohroţeni popálením ohněm 

v důsledku vznícení pohonných hmot. 

 

Zaměstnanci manipulující s nevhodně 

uskladněnými pohonnými hmotami a osoby 

nacházející se v jejich blízkosti, ohroţeni 

popálením ohněm v důsledku vzníceni 

pohonných hmot. 

 Nepracovat s pilou s neuzavřenou palivovou 

nádrţí. 

 

 

 

 

 Nepracovat s pilou v uzavřených prostorách, 

v místech s nebezpečím poţáru nebo výbuchu. 

 

 

 Nedoplňovat pohonné hmoty do pily v blízkosti 

otevřeného ohně, nekouřit při nalévání benzínu. 

 

 

 

 

 Nedoplňovat pohonné hmoty do pily v blízkosti 

startování pily. 

 

 

 

 Pohonné hmoty přechovávat ve vhodných 

nádobách, prostorách, podmínkách, mimo 

blízkosti otevřeného ohně. 

Popálení 

Zaměstnanci obsluhující pilu, ohroţeni 

popálením při dotyku s jejich horkými 

částmi. 

 Dbát na to, aby horké části pily byly vybaveny 

ochrannými kryty chránícími obsluhu pily před 

popálením. 

 

 

Únava, 

Zdravotní 

potíţe 

 

Zaměstnanci pracující s pilou, ohroţeni 

nebezpečnou manipulací s pilou nebo svým 

chováním v důsledku únavy nebo náhlých 

zdravotních potíţí. 

 

 Nezahajovat nebo nepokračovat v práci s pilou 

v případě nedostatku odpočinku nebo náhlého 

zhoršení zdravotního stavu. 
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 Dodrţovat stanovené přestávky pro odpočinek. 

Neposkytnu

tí první 

pomoci 

Zaměstnanci pracující s pilou osamoceně na 

odlehlém pracovišti, ohroţeni 

neposkytnutím jim první pomoci v případě 

jejich zranění. 

 

Zaměstnanci provádějící vyvětvování 

stromů z lana a postroje bez přítomnosti 

dalšího zaměstnance, ohroţeni 

neposkytnutím jim první pomoci v případě 

jejich zranění. 

 Neprovádět osamoceně práci s pilou na 

odlehlých pracovištích. 

 

 

 

 Neprovádět vyvětvování stromů z lana a 

postroje bez přítomnosti dalšího zaměstnance. 

Nemoc z 

povolání 

Zaměstnanci pracující s pilou, ohroţeni 

poškozením nervového systému, krevního 

oběhu, sluchu, v důsledku dlouhodobého 

působení vibrací, hluku, při práci s pilou. 

 Věnovat zvýšenou pozornost výběru 

pracovníků, zvláště jejich zdravotnímu stavu. 

 

 Pečovat o provádění periodických zdravotních 

prohlídek zaměstnanců a vytvářet jim podmínky 

k dodrţování pravidelného reţimu práce a 

odpočinku. 

Nepouţívání 

OOPP 

Zaměstnanci pracující s pilou, ohroţeni 

poraněním v důsledku nepouţívání 

přidělených OOPP. 

 Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, 

prokazatelně – proti podpisu. 

 

 Seznámit zaměstnance s pouţíváním 

přidělených OOPP. 

 

 Při práci pouţívat přidělené OOPP. 

 

 Průběţně provádět kontrolu pouţívání OOPP. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo především navrhnout a aktualizovat místní 

provozní bezpečnostní předpis u HZS ve Vyškově, pro práci s motorovou pilou. Předpis řeší 

poţadavky na kvalifikaci obsluhy i instruktorů obsluhující MŘP, poţadavky na údrţbu, 

opravy, školení a zdravotní způsobilost, případně také OOPP. Byly porovnány příčiny 

pracovních úrazů, v souvislosti s pouţíváním ruční motorové pily v dřevoprůmyslu v ČR a 

EU s úrazy v PO v ČR.  Bylo poukázáno na vysoký počet PU právě při zásazích hasičů 

s MŘP. Výsledné hodnoty byly vyhodnoceny tabulkově i graficky.  

Byly porovnány rovněţ OOPP, které jsou pouţívány v dřevoprůmyslu a v PO, výsledky byly 

rovněţ vyhodnoceny a navrţeno opatření, týkající se např. doplnění protipořezového obleku a 

speciální přilby pro těţbu, které jsou zároveň vybaveny ochranou sluchu a očí ve výbavě 

hasičů, zasahujících při likvidaci spadlých stromů. 

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 15/2004 , kterým se 

stanoví zásady práce s ruční MŘP a s přenosnou rozbrušovací pilou a pravidla odborné 

přípravy obsluh těchto motorových pil byl navrţen k doplnění a to pravidly pro bezpečné 

pouţívání  MŘP při zásazích. Jejich aktualizace vychází z NV č. 28/2004 Sb., z příslušné 

technické normy a z praktických zkušeností a návrhů hasičů. Tento příslušný provozní 

bezpečnostní předpis bude pouţíván při školeních hasičů a svým konkrétním obsahem pro 

bezpečné pouţívání pil, by měl přispět ke sníţení úrazovosti v PO. Informace, týkající se 

rozboru úrazů a porovnání výsledků s dřevoprůmyslem v ČR uvedené v této BP, mohou být 

vyuţity pro školení hasičů, tak jako i navrhované a doplněné technologické postupy při 

běţném výkonu práce s MŘP na stanici PS Vyškov. 

  Práce byla doplněna o tabulku vyhodnocující rizika při práci s MŘP s návrhy na 

opatření ke sníţení nebezpečí. 

Úroveň pouţívaných ochranných prostředků pouţívaných při výjezdu a výcviku 

s MŘP u HZS Vyškov je dle mého názoru na dobré úrovni, přesto jsou ale i zde určité 

nedostatky, na které bylo poukázáno právě u výjezdů s motorovou pilou, které mohou být 

příčinou ke vzniku následných pracovních úrazů. Byla navrţena určitá opatření, která pokud 

budou do pokynu generálního ředitele HZS ČR doplněna, povedou ke zvýšení bezpečnosti a 

komfortu zasahujících hasičů.  

Součástí mé BP, jsou přílohy jako např. kontrolní seznamy určené pro rychlé zjištění a 

odstranění rizik  - tzv. odstranění rizik na poslední chvíli, aby byly MŘP  dobře připraveny 

pro obsluhy MŘP při zásazích.  
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Při práci s MŘP bohuţel nezáleţí jen na předepsaných návodech a postupech, 

technickém stavu pil aj. aspektech, ale také na osobním přístupu kaţdého uţivatele. Pravidla a 

předpisy mohou být sebelepší, pokud je ovšem obsluha MŘP nebude dodrţovat nebo s nimi 

nebude dostatečně seznámena, budou výsledky úrazovosti při práci s MŘP i nadále 

neuspokojivé.  
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Příloha č. 1 Pověření k obsluze MŘP 

 

Pověření 

K obsluze ručních motorových řetězových pil, provádění předepsaných kontrol a revizí  

ručních motorových řetězových pil jsou pověřeni níţe uvedení příslušníci. 

 

Jméno a Příjmení Číslo průkazu Funkce Pracoviště Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Jmenovaní byli proškoleni z předpisů o BOZP pro výkon této pracovní činnosti, seznámeni    

s obsluhou uvedeného zařízení.  

Zajištění BOZP při provozu motorové řetězové pily pouţívané při údrţbových činnostech a  

s návody výrobců jednotlivých zařízení a jejich znalosti byli ověřeny. 

 

Seznámení a ověření provedl: 

 

…………………………………….                                      …………………………………… 

     Jméno a příjmení, funkce                                                                   Podpis 

 

V……………   dne ………………… 

 



 

 

Příloha č.2 Záznam obsluhovatele MŘP 

 

ZÁZNAM OBSLUHY MOTOROVÉ PILY 

 

 

 

 

 

 

příjmení a jméno OEČ stanice směna kvalif.průkaz č. 

     

datum řezání odřezáno 

(h/min) 

Zásah /výcvik Podpis VZ/ 

IKJMP     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Odřezáno 

celkem 

r. 2013 

…….…… 

r. 2014 

………… 

r. 2015 

………….. 

r. 2016 

………….. 



 

 

Příloha č. 3 Vzor kvalifikačního průkazu obsluhy MŘP jednotky PO [9] 

 

Vzor kvalifikačního průkazu obsluhy motorové pily jednotky PO 

Vnější strana průkazu 

 

 

Vzor kvalifikačního průkazu instruktora obsluhy motorové pily jednotky PO 

Vnější strana 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Drţitel tohoto průkazu je oprávněn obsluhovat přenosné 

motorové pily a vykonávat s nimi práce při výkonu 

sluţby v jednotce PO. Je oprávněn provádět jejich 

základní kontrolu a běţnou údrţbu. 

Oprávnění je nutno před uplynutím dvou let od data poslední 

zkoušky prodlouţit na základě opakovacího školení a 

zkoušky. 

Datum: 

Zkušební orgán: 

Organizace: 

 

Kvalifikační průkaz 

k obsluze přenosných motorových 

řetězových pil 

 

 

Evidenční číslo:  

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Drţitel tohoto průkazu je oprávněn obsluhovat přenosné 

motorové pily a vykonávat s nimi práce při výkonu 

sluţby v jednotce PO. Je oprávněn tyto pily kontrolovat, 

provádět jejich údrţbu a opravy. Je oprávněn provádět 

odbornou přípravu k získání a prodluţování specializace 

obsluhovatelů těchto motorových pil v jednotkách PO.  

Oprávnění je nutno před uplynutím tří let od data poslední 

zkoušky prodlouţit na základě opakovacího školení a 

zkoušky. 

Datum: 

Zkušební orgán: 

Organizace: 

 

Kvalifikační průkaz 

instruktora  obsluhy přenosných 

motorových řetězových pil 

 

 

Evidenční číslo:  



 

 

Vnitřní strana, která je společná pro instruktory i obsluhu a vyznačuje se prodlouţením 

Datum 
Razítko a podpis 

zkušebního orgánu 
Datum 

Razítko a podpis 

zkušebního orgánu 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Kontrolní seznam pro pouţívání MŘP 

 

Kontrolní seznam pro pouţívání MŘP 

1. Můţe být nářadí bezpečně pouţíváno v rukavicích? ano ne 

2. Jsou zaměstnanci školeni jak pouţívat správně MP, jak provádět 

správnou údrţbu? 
ano ne 

3. Jsou různé velikosti drţadel dle velikosti ruky uţivatele? ano ne 

4. Neplní-li ochranná a zabezpečovací zařízení řetězové pily svoji funkci, 

smí být pouţívána? 
ano ne 

5. Je pracovník povinen zastavit chod motoru při přenášení pily na 

vzdálenost větší neţ 150 m? 
ano ne 

6. Můţe obsluha řetězové pily provádět kromě údrţby i veškeré opravy 

pily? 
ano ne 

7. Při startování musí pracovník poloţit MP na vhodné a bezpečné místo, 

pevně ji drţet, přičemţ se řetěz nesmí dotýkat ţádného předmětu. 
ano ne 

8. Můţe organizace nařídit opakované školení obsluhy pily dříve neţ po 

dvou letech? 
ano ne 

9. Je řezání stromů a větví řetězovou pilou ze ţebříků dovoleno? ano ne 

10. Je mazání motoru z palivové směsi? ano ne 

11. Je úhel ostření hoblovacího zubu 30° - 35° ? ano ne 

12. Musí být motor při doplňování PHM do MP zastaven? ano ne 

13. Pila musí být vyřazena z provozu pokud opotřebení řetězky je 0,15   

mm. 
ano ne 

14. Můţe se pila startovat z ruky? ano ne 

15. Práci s MŘP upravuje Vyhláška č. 28/2002 Sb. ano ne 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 Kontrolní seznam pro technologické postupy při kácení s MŘP 

 

Kontrolní seznam pro technologické postupy při kácení s MŘP 

1. Smí se spojit hlavní řez se směrovým zásekem? ano ne 

2. Můţe být velikost nedořezu 2 - 4 cm? ano ne 

3. Vykáţeme neoprávněné osoby před vlastním kacením? ano ne 

4. Je bezpečná vzdálenost při odvětvování a odkorňování 3 m? ano ne 

5. Dřevo pod pnutím nařízneme nejdříve na tahové straně? ano ne 

6. Slouţí k usměrnění pádu stromu odřezání kořenových náběhů? ano ne 

7. Řeţeme při odvětvování špičkou lišty? ano ne 

8. Spodní část kmene odvětvujeme směrem shora dolů. ano ne 

9. Je minimální výška směrového záseku 2/3 jeho hloubky? ano ne 

10. Je hloubka směrového záseku 1/5 aţ 1/2 průměru káceného stromu? ano ne 

11. Můţeme stromy do průměru 15 cm řezat bez zářezu? ano ne 

12. Při kácení nakloněných stromů ve směru pádu provedeme zásek do 

1/2 kmene, necháme malý nedořez? 
ano ne 

13. Kácení vychýlených stromů proti zvolenému směru pádu provedeme 

zásek maximálně 1/5 průměru, klínujeme? 
ano ne 

14. Volí se ústupová cesta kolmo do stran káceného stromu? ano ne 

15. Při kácení v blízkosti elektrického vedení zabezpečíme vypnutí 

elektrického proudu? ano ne 

 



 

 

 


