
Systematická práce pro pracovní prostředí
Účelem našeho zákona o pracovním prostředí je zabránit 
zraněním při práci. Jako zaměstnavatel musíte počítat 
se všemi podmínkami, které můžou mít vliv na zdraví a 
bezpečnost zaměstnanců. Máte odpovědnost za pracovní 
prostředí všech, kteří pro vás pracují.

Změny v používání křovinořezů a motorových 
řetězových pil
Pravidla platná pro používání motorových řetězových 
pil a křovinořezů jsou v nových předpisech AFS 2012:1, 
který vstoupil v platnost 1. prosince 2012. Současně 
přestaly platit předpisy AFS 2000:2 Používání moto-
rových pil a křovinořezů (Användning av motorkedjeså-
gar och röjsågar). 

Čtyři velké změny v předpisech AFS 2012:1
• Požadavek dokumentovaných znalostí ve formě 

zvládnutých teoretických a praktických zkoušek. 
Zaměstnavatel je povinen splnit požadavek zvlád-
nutých zkoušek do 1. ledna 2015.

• Kdo po 1. lednu 2015 poruší předpisy o dokumen-
tovaných znalostech bude muset zaplatit trestný 
poplatek 10 000 švédských korun.

• Požadavek používání upozorňujících oděvů. 
Upozorňující oděvy jsou ochranné oděvy dobře 
viditelné ve dne i v noci. Zaměstnavatel odpovídá ta 
to, že upozorňující oděvy splňují platné požadavky. 
(Požadavky splňují upozorňující oděvy podle stan-
dardu SS EN 471.)

• Ochranné vysoké boty/ochranné kotníkové boty s 
ochranou proti pilám.

Být připraven na nejhorší
Musí vždy být po ruce někdo, kdo má kompetenci, 
dokáže poskytnout první pomoc a musí být též po ruce 
výbava pro první pomoc. Zaměstnavatel musí vědět, jak 
přivolat sanitku a jiná pohotovostní vozidla a dokázat 
podat zřetelný popis cesty k místu nehody, občas za 
pomoci koordinátů. 

Vienam dirbant
Dirbant vienam miške, keliami atskiri reikalavimai 
palaikant ryšį su išoriniu pasauliu. Brigadininkas arba 
bendradarbiai turi žinoti, kokioje miško vietoje asmuo 
dirba. Darbas vėtrų išverstuose miškuose neturi būti 
atliekamas vieno asmens, asmuo turi palaikyti tiesioginį 
ryšį su kolegomis arba kitu asmeniu.

Práce samotného jednotlivce
Při práci samotného jednotlivce na pracovišti v lese 
existují zvláštní požadavky pro komunikaci s okolním 
světem. Pracovní vedoucí nebo kolega v práci musí vědět, 
kde daná osoba v lese pracuje. Práce na polomech nesmí 
být vykonávána samotným jednotlivcem, osoba musí mít 
přímé spojení s kolegou nebo s jinou osobou.
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Chemická rizika při výsadbě a postřiku sazenic
Při styku s chemickou látkou můžete být zraněni přímo 
nebo onemocnět mnohem později. Abyste se vyhnuli 
pracovním nemocem, zjistěte údaje o látce a používejte 
ochranné prostředky podle doporučení výrobce. Brožura 
Úřadu pro pracovní prostředí (Arbetsmiljöverket) 
Bezpečná práce při ošetřování lesních sazenic a při 
postřiku po výsadbě (Säkert arbete med behandlade 
skogsplantor och vid besprutning efter plantering) obsa-
huje více informací. Pamatujte, že nezletilí nesmějí podle 
AFS 2012:3 s pesticidy třídy 1 a 2 pracovat. Také nesmějí 
sázet sazenice, které byly těmito pesticidy ošetřeny.

Kdo smí pracovat s motorovou řetězovou 
pilou?
Osoba musí absolvovat teoretickou a praktickou zkoušku, 
která potvrzuje, že má znalosti odpovídající pracovním 
úkolům, jež je třeba vykonat. Osoba musí také vlastnit 
dokumentaci potvrzující požadavky.

Kdo smí pracovat s křovinořezem?
Kdo pracuje s křovinořezem, musí absolvovat školení pro 
ten typ práce, která má být vykonána a mít znalosti pro 
danou práci.

Zachovejte respekt před padajícími stromy
Každoročně se přihodí vícero smrtelných úrazů při 
kácení stromů.

Internetová stránka úřadu Arbetsmiljöverket – 
Úřadu pro pracovní prostředí
Na naší internetové stránce najdete poslední verze platných 
předpisů, informační brožury a knihy, jež vám poskytnou 
pomoc při vytváření dobrého pracovního prostředí. 

Práce v lesnictví – krátká verze
TJECKISKA

Ochranné osobní pracovní prostředky
Pracovník s motorovou řetězovou pilou musí používat 
tyto ochranné pomůcky:

Ochrannou přilbu

Chrániče sluchu

Ochranné brýle

Obvazové vybavení 
první pomoci

Ochrannou blůzu nebo vestu 
s upozorňovací barvou

Pracovní rukavice

Ochranné kalhoty

Ochrannou obuv – vysoké nebo 
kotníkové boty s ochranou proti 

pilám


