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Stručný výčet prováděných pracovních činností:
• Stavba oplocenek a plůtků
• Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, podrostu a trávy.
• Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
• Ruční odvětvování pokácených stromů.
• Ruční odkorňování dříví.
• Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
• Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
• Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch. 
• Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů,

ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
• Pálení klestí.

Charakteristika místa výkonu práce:
Volné prostranství jako je např. les, mýtiny, louky, parky, okolí dopravních komunikací apod.

Kvalifikační požadavky:
Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba a lesnické práce.

Relevantní mimořádné provozní události: 
• Soustředěná kalamita
• Zhoršené povětrnostní podmínky (bouřka, déšť, kroupy, vítr, mlha)
• Extrémní teploty vzduchu 
• Náhlý pád stromu
• Nehoda při jízdě dopravním prostředkem
• Nehoda při používání mechanizace
• Porucha strojního zařízení a nářadí
• Úraz pracovníka 
• Zranění cizí osoby
• Napadení divokým zvířetem, rojem včel apod. 
• Požár
• Pád pracovníka vlivem skrytých překážek pochůzných ploch 

(zarostené jámy, prohlubně, kameny apod.)

Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci 
zdravotních rizik (doplňte):

� Prach 1 – 2 – 3 – 4
� Chemické látky 1 – 2 – 3 – 4
� Hluk 1 – 2 – 3 – 4
� Vibrace 1 – 2 – 3 – 4
� Fyzická zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Pracovní poloha 1 – 2 – 3 – 4
� Zátěž teplem 1 – 2 – 3 – 4
� Zátěž chladem 1 – 2 – 3 – 4
� Psychická zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Neionizující záření a elektromagnetická pole 1 – 2 – 3 – 4
� Zraková zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Práce s biologickými činiteli 1 – 2 – 3 – 4
� Zvýšený tlak vzduchu 1 – 2 – 3 – 4

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): 1x za 2 roky (základní četnost pro kategorii 3)
Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění):
• Zákon č. 262/2006 Sb. § 101 108 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. 
• Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 – 7, § 11 – 13 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 2 – 4
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. § 3 – 5
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. § 9 – 10, § 13 – 17
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 2 – 18, § 22 – 30
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Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo
jejich následkům:
• Školení o BOZP zaměstnanců i externě najatých pracovníků 
• Seznámení pracovníků s charakterem místa výkonu práce včetně existujících

rizik, pracovními postupy, zákazy, příkazy a dohodnutými signály
• Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci
• Používání pouze určených strojních zařízení, nářadí a pomůcek
• Důsledná kontrola technického stavu strojních zařízení, nářadí a pomůcek

před započetím práce i během ní
• Vyřazení z používání závadné nebo nefunkční strojní zařízení nebo nářadí
• Ustanovení osoby odpovědné za organizaci práce a provádění průběžné

kontrolní činnosti
• Zákaz práce v místech s nebezpečím sesuvu půdy a kamenínebo

významného ohrožení vnějšími vlivy
• Zákaz práce za extrémních povětrnostních podmínek
• Zákaz práce v noci a za zhoršené viditelnosti
• Zákaz lezení po zavěšeném stromě, kácení jiného stromu přes strom

zavěšený, práce více osob současně na jednom stromu
• Vymezení nebezpečného prostoru a jeho kontrola před kácením
• Před pádem stromu nahlas upozornit osoby v okolí voláním „padá“ 
• Vybavení obvazovým balíčkem a spojovacími prostředky
• Zákaz práce osamoceným pracovníkům bez možnosti kontroly
• Zákaz požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek
• Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm v místech a při činnostech se

zvýšeným rizikem vzniku požáru
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Ohrožená část těla Hodnocení rizik
Hlava Horní končetiny Dolní končetiny Různé

Seznam nebezpečí lebka sluch zrak dýchací obličej celá ruce paže chodidlo nohy pokožka břicho/ vnitřní celé N P MR
orgány hlava /prsty záda část těla tělo (NxP)

Mechanická nebezpečí
Padající předměty X X
Odletující částice X
Ostré hrany
Pohybující se části zařízení X
Pohybující se předměty X
Kluzký / nestabilní povrch X
Špičaté předměty X
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku
Zvířata X
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř X
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady
Biologická nebezpečí
Patogenní látky
Alergeny X X
Živočišné jedy (toxiny)
Mikroorganizmy (viry, bakterie) X
Paraziti X
Hmyz X
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části
Statická elektřina
Elektromagnetické pole
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina X
Nebezpečí záření
Optické záření (IČ, VIS a UV)
Nízkofrekvenční el-mag záření
Vysokofrekvenční el-mag záření
Laserové záření
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou
Kontakt s horkým povrchem
Plamen X
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť X
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk
Proměnný hluk X
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce X X
Vibrace způsobující kmitání páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo X
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu X
Nízká teplota vzduchu X
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu X
Nízká úroveň osvětlení
Oslňující světlo
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště
Omezený pracovní prostor X
Ztížený průchod X
Nepřijatelná pracovní poloha X
Nevhodné dosahové vzdálenosti X X
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
- s nářadím X X
- s břemeny X
- s vozíky

Karta BOZP pro profesi: Lesní dělník



17bhp 1/2015 www.zuboz.cz

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků Požadavek na shodu s normou Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy
� ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany EN 397+A1, EN 14052+A1 PV
� průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou EN 812 24
� ochrana proti skalpování 24
� ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN ISO 11612 24
� ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu 12
� ochranná pokrývka hlavy proti chladu EN 342 24
Pro ochranu sluchu
� zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky EN 352-2 PO
� mušlové chrániče sluchu EN 352-1 12
� akustické přilby (tzv. protihlukové přilby) 24
� mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám EN 352-3 12
� chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu očí a obličeje
� ochranné brýle EN 166 12
� ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
� ochranné obličejové štíty EN 166, EN 1731 12
� svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dýchacích orgánů
� filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí EN 149+A1 PO
� masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143, PO
� izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
� prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly EN 12941+A2 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a paží
� rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 PO až 3
� rukavice na ochranu před vibracemi EN ISO 10819 6
� rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 374-1,-2,-3,-4 PO až 2
� rukavice na ochranu před elektřinou EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350 3 až 6
� rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm EN 407, EN 12477+A1 3 až 6
� rukavice na ochranu před nízkými teplotami EN 511 3 až 6
� rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám EN 421 24
� palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
� ochranné návleky na prsty 1
� ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) EN 1082-1,-2 6 až 24
� ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou
� obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 24
� obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 12 až 24
� obuv, kterou lze rychle vyzout 12
� obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) EN ISO 20 349 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví EN ISO 20 345 9 až 24
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím EN ISO 20 345 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická EN ISO 20 345 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační EN ISO 20 345 6
� obuv chránící před chemickými látkami EN 13832-2,-3 6 až 12
� ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil EN ISO 17249 ed.2 12
� ochrana nohou proti pořezání (kamaše) EN ISO 381-5 6 až 12
� chrániče kolen EN 14404+A1 12
� chrániče nártu EN 13277 12
� vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) EN ISO 20345 24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 až 48
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem EN ISO 9185 24
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 6 až 12
� ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu EN 342 24 až 36
� vyhřívané vesty 36 až 72
� ochranné zástěry proti vodě 18
� záchranné plovací vesty EN ISO 12402-6+A1 24 až 48
� zástěry na ochranu před rentgenovým zářením EN 61331-3 24 až 36
� bederní pásy, protektory 24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů
� úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795, 12
� brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků EN 355, EN 360, EN 363 PV
� prostředky pro polohování těla EN 358 PV
Ochranné oděvy
� ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, 

EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6 až 24
� oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) EN 381 12
� oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 12 až 24
� oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy EN 14126 JP
� oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO až 24
� oděvy odolné proti žáru a ohni EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 6 až 24
� oděvy proti chladu EN 342, EN 343+A1, EN 14058 36
� oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 12 až 24
� oděvy na ochranu před ionizujícím zářením EN 1073-1,2 36
� oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi EN 1073-2 JP
� oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
� oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům EN 14605+A1, EN ISO 13982-1;  EN 13034 + A1 JP
� oděvy plynotěsné EN 943, EN 14126 PV
� oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních EN ISO 20471 6 až 24

PV Podle určení výrobce
PO Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Používání řetězových pil
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Obsluha musí být pro práci s ŘP vybavena vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky a pracovními pomůckami.
• Práci ve směně musí obsluha ŘP přerušit pravidelnými bezpečnostními přestávkami (doporučuje se 10 přestávek) v trvání alespoň 10 min.
• Před začátkem a v průběhu práce s ŘP zkontrolovat stav bezpečnostních prvků a při zjištění závady práci okamžitě přerušit.
• Z míst provádění práce s ŘP a z ústupové cesty odklidit před začátkem práce překážky (buřeň, křoviny, spadlé větve apod.), zabraňující obsluze v bezpečném provádění práce a odstoupení do bezpečné

vzdálenosti.
• Používat ŘP maximálně do výše ramen obsluhy a ve zvýšených polohách práce provádět nabíhající částí řetězu (prevence zpětného rázu).
• Nepověřovat prací s ŘP osamocenou osobu, resp. bez možnosti kontroly v průběhu práce.
• Okamžitě přerušit práci s ŘP, jestliže se v nebezpečném (ohroženém) prostoru nachází další osoba.
• Zastavovat chod motoru řetězové pily, pokud se s ní přechází na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti.

Při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.
• Držet všechny části těla a oděv mimo pilový řetěz (nebezpečí zachycení pracovního oděvu).
• Držet motorovou pilu vždy pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za přední rukojeť.
• Práce s pilou nikdy neprovádět ze žebříku a rozřezávané dříví nepřidržovat rukou nebo nohou.
Zakázané práce:
• Pověřovat prací, nebo připustit k práci osobu bez odpovídající zdravotní a odborné způsobilosti.
• Používat pilu k jiným účelům, než je určeno výrobcem.
• Používat pilu s nefunkční brzdou řetězu, spojkou, zachycovačem utrženého řetězu a s hlavními řeznými částmi (řetěz, lišta, řetězka) opotřebovanými pod minimálně přípustné hodnoty dané výrobcem.
• Pracovat s pilou výše než do úrovně ramen.
• Řezat náběhovou části špičky lišty.
• Řezat s pilou drženou jednou rukou.
• Pracovat s pilou na hromadě dříví, žebříku apod.
• Podřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá.
• Odřezávat zavěšený strom po špalcích nebo provádět jiné práce na zavěšeném stromu (např. odvětvování).
• Kácet jiný strom přes strom zavěšený.
• Lézt po zavěšených stromech.
• Provádět jakékoli činnosti v ohroženém prostoru zavěšeného stromu.

Manipulace s břemeny
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Při manipulaci dodržovat požadavky NV. č. 361/2007 Sb., – muži mohou při občasném zvedání a přenášení břemen manipulovat s břemeny o hmotnosti do 50 kg, při častém zvedání a přenášení do 30

kg (pro ženy platí limit 20 kg, resp. 15 kg). Těžší břemena je nutné přenášet ve dvou.
• V případě ruční manipulace s břemeny dodržovat zásady bezpečné práce (zvedání břemen z podřepu, s pokrčenými končetinami a bez významného předklonu).
• Při manipulaci s nadměrně těžkými a rozměrnými břemeny (např. kmeny stromů) používat vhodné pracovní pomůcky (např. přetlačnou lopatku s obracákem) a mechanizační prostředky (hydraulická

ruka, traktory, harvestory, lanovky apod.) nebo tam, kde nelze s ohledem na charakter terénu mechanizační zařízení použít, využít tažná zvířata (koně).
Zakázané práce:
• Manipulovat s nadměrně těžkým břemenem ručně a v případě např. zavěšeného stromu i osamoceně.
• Používat k manipulaci břemen zařízení, které není pro manipulaci určeno (např. tahání kmenů osobním automobilem bez vhodného navijáku apod.).
• Manipulovat s břemen v blízkosti káceného nebo zavěšeného stromu.
• Svévolné uvolňování kmenů ze svahu.

Používání ručního nářadí
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Pro práci lze používat pouze nářadí v bezzávadném stavu (poškozené nářadí nesmí být používáno).
• Úchopové části nářadí (rukojeti) musí být čisté, suché a bez zjevného poškození (např. trčící třísky).
• Nářadí lze používat pouze k tomu účelu, pro který bylo vyrobeno (nepoužívat sekyru jako náhradu za klín apod.). 
• Při práci používat klíny vyrobené ze slitin nebo plastických hmot.
• Při práci s ručním nářadím dodržovat stanovené pracovní postupy a zásady bezpečné práce.
Zakázané práce:
• Při práci používat poškozené nářadí (např. klíny s otřepy, sekyry nebo kalače s uvolněnou násadou, improvizovaně vyrobené nářadí).
• Nahrazování příslušného nářadí nevhodným předmětem (např. použití ocelové trubky namísto dřevorubecké lopatky).
• Skladovat nářadí na nevhodném místě (např. v oblasti předpokládaného dopadu stromu, nebo na terénu určeném coby úniková cesta).
• Improvizovaně provádět opravy nářadí (např. svařování zlomené dřevorubecké lopatky, záměna poškozené rukojeti nářadí za nevhodný předmět typu ocelová trubka).
• Házení s nářadím a jiné hrubé zacházení, které by mohlo vést k jejímu poškození.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)
Pravděpodobnost (četnost výskytu nebezpečné situace) P Následky (závažnost) N

Častá (častý výskyt/několikrát za směnu) 10 Katastrofa (mnoho smrtelných úrazů) 100

Pravděpodobná (opakovaný výskyt/jednou za směnu) 6 Závažná havárie (několik smrtelných úrazů) 40

Příležitostná (občasný výskyt/jednou za týden) 3 Havárie (smrtelný úraz) 16

Málo pravděpodobná (ojedinělý výskyt/jednou za měsíc) 1 Vážná nehoda (těžký úraz) 7

Nepravděpodobná (zřídkavý výskyt/několikrát za rok) 0,5 Nehoda (úraz bez trvalých následků) 3

Téměř nemožná (neobvyklý výskyt/jednou za rok) 0,2 Porucha (drobné poranění) 1

Míra rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření

≥ 160 velmi vysoké riziko nepřijatelné riziko Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika

48 až 159 vysoké riziko

20 až 47 významné riziko podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu

8 až 19 zvýšené riziko

3,1 až 7 mírné riziko přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti

≤ 3 zanedbatelné riziko

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.
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