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   Práce s řetězovou pilou: Kvalifikace, ověřování a školení  

   na Lesnické škole v Písku 

 

 

 

Právní předpisy nestanovují pro práci s řetězovou pilou žádné kvalifikační předpoklady, 

které by byly vázány na dosažení určitého stupně vzdělání nebo absolvování konkrétního 

studijního oboru. To však neznamená, že by neexistovaly vůbec žádné požadavky na to, kdo 

a za jakých podmínek může tuto práci vykonávat. Níže Vám nabízíme nejen výčet 

kvalifikačních povinností, které musí každý pracovník s řetězovou pilou splňovat, ale také 

přehled možností, jak si u nás – buď přímo na Lesnické škole v Písku, anebo prostřednictvím 

našich pedagogů jakožto fyzických osob –  vše potřebné zajistit. 

 

Vyškolení a zacvičení        POVINNÉ 
 
Povinnost vyplývá z § 4 nařízení vlády č. 339/2017 Sb., avšak není stanoveno nic o tom, jak 
by vyškolení a zacvičení pro práci mělo vypadat. Může tak mít na jedné straně formu 
školního vzdělávání či vzdělávacího kurzu, může ale stejně tak probíhat formou asistence 
u zkušeného pracovníka. U zaměstnanců, kteří dosud nikdy s řetězovou pilou nepracovali a 
nebyli vyškoleni a zacvičeni, zajišťuje toto zaměstnavatel. OSVČ si vyškolení a zacvičení musí 
obstarat samy. 

Ověření znalostí a dovedností      POVINNÉ 
 
Povinnost vyplývá z § 4 nařízení vlády č. 339/2017 Sb. Právní předpisy nestanoví k ověření 
znalostí a dovedností žádné podrobnosti, existují však zkušební standardy vypracované 
v rámci Národní soustavy kvalifikací pro profesní kvalifikace „Obsluha motorové pily“ (kód: 
41-079-E) a „Těžař dříví motomanuální“ (kód: 41-090-H). Ačkoli tyto standardy nejsou 
právně závazné, lze je chápat jako vzor pro každé odpovědné ověřování. U zaměstnanců 
musí ověření znalostí a dovedností zajistit zaměstnavatel. OSVČ si ověření znalostí a 
dovedností musí obstarat samy. 

Průběžné doškolování pro práci s pilou     NEPOVINNÉ 
 
Právní předpisy tuto povinnost neukládají. Doškolování – pravidelné či jednorázové – však 
lze chápat jako záležitost profesního rozvoje, která podporuje bezpečnost práce. 

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP při práci v lese              POVINNÉ 
 
Povinnost vyplývá ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně z § 103 odst. 2 a 3 
a dále z § 106 odst. 4 písm. a). U zaměstnanců pravidelné školení zajišťuje zaměstnavatel, 
OSVČ si ho musí obstarat samy. Za standardní se považuje interval školení do 2 let. 
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Lesnická škola v Písku poskytuje: 

Ověřování znalostí a dovedností: Škola je autorizovanou osobou pro organizaci zkoušek 
v rámci profesních kvalifikací „Obsluha motorové pily“ (kód: 41-079-E) a „Těžař dříví 
motomanuální“ (kód: 41-090-H). 

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP při práci v lese: Lesnická škola v Písku 
jednou ročně (podzim) pořádá školení o aktuálních právních a ostatních předpisech BOZP 
při práci v lese. 

 

Bližší podrobnosti o všech kurzech a zkouškách, které škola organizuje v rámci celoživotního 

vzdělávání, včetně kontaktních osob najdete na www.lespi.cz ˃ Pro zájemce o studium ˃ 

Celoživotní vzdělávání, případně se můžete informovat na lespi@lespi.cz nebo na tel. 382 

506 100. 

 

Pedagogové školy jako samostatné fyzické osoby poskytují: 

Vyškolení a zacvičení: Vyškolení a zacvičení probíhá v rozsahu podle domluvy s lektorem 
tak, aby byl dotyčný připraven pro ověřování znalostí a dovedností, které ale lektor sám již 
neposkytuje. 

Průběžné doškolování pro práci s pilou: Doškolování probíhá v rozsahu podle domluvy 
s lektorem tak, aby dotyčný splňoval zkušební standardy užívané pro ověřování znalostí a 
dovedností. 

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP při práci v lese: Vedle každoročního 
hromadného školení, které pořádá Lesnická škola v Písku, si mohou pracovníci zajistit tuto 
zákonnou povinnost také individuálně. 

 

Ve školním roce 2020/21 poskytují výše uvedené kvalifikační náležitosti: 

Ing. František Čapek, Ph.D.  capek@lespi.cz  mob.: 777 748 848 

Ing. Ondřej Koubek  ondrej.koubek@lespi.cz mob.: 602 492 937 

Ing. Ladislav Křížek  krizek@lespi.cz  mob.: 776 223 439 

 

www.lespi.cz 
facebook.com/lesarnapisek 
instagram.com/lesarnapisek 
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